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"س باستخدام الفصو �ف��اضية امل��امنة وغ�� امل��امنة واملدمجة �� تنمية  لأثر التد ر
  التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر *سا/.- �� مادة *حياء

  �� لواء املزار ا<=نو>ي

Bاض �برا@ي  CDمرم ، �Fدوميأحسن ع -Dحمد ب  

دن "س، Mلية العلوم ال��بوBة، جامعة مؤتة، * رقسم املناNO والتد   ر

 jo.edu.mutah@osama: ال�Wيد �لك��وTي للباحث الرئQس

 :امل]Zص

اســة إ�ــ
 معرفــة أثــر  'س باســتخدام الفــصو �ف��اضــية امل��امنــة ر�ــدفت �ــذه الد لالتــد ر
 التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر 4سا123 ,+ وغ/� امل��امنة واملدمجة ,+ تنمية

اسة من مادة 4حياء ,+ لواء املزار اBCنوAي، 'عRن عشوائيا إ�
 ) 68(ر وتألفت عينة الد زطالبة تم تو
Aــع مجموعــات 'ــسRا باســتخدام : رأ لالفــصو �ف��اضــية امل��امنـــة راBYموعــة التجرWXيــة 4و�ــ
 تـــم تد

'ـسRا باسـتخدام الفـصو �ف��اضـية طال) 15(وت]ونت من  لبة، واBYموعة التجرWXية الثانية تم تد ر
'ــسRا باســـتخدام ) 20(غ/ــ� امل��امنــة وت]ونـــت مــن  رطالبــة، واBYموعـــة التجرWXيــة الثالثــة فقـــد تــم تد

'ـــسRا ) 17(لالفـــصو �ف��اضـــية املدمجـــة وت]ونـــت مـــن  رطالبـــة أمـــا اBYموعـــة الـــضابطة فقـــد تـــم تد
، وقــد تــم اســتخدام املــنhi شــبة التجرgXــ1. طالبــة) 16(ة �عتياديــة وت]ونــت مــن باســتخدام الطرXقــ

كمــا تـــم إعــداد اختبـــار تحــصيr+ ومقيـــاس متعــة الـــتعلم والتحقــق مـــن مؤشــرات صـــدقkmما وثباklمـــا، 
اسة  ق دالة إحصائيا ,+ التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف رومن أ�م نتائج الد وجود فر

ً
و

لالفــــصو امل��امنــــة، الفــــصو غ/ــــ� (ن zــــل مــــن اBYموعــــات التجرWXيــــة الثالثــــة العاشــــر 4سا3ــــ12 بــــ/ ل
�عتياديــة(مــن جRــة واBYموعـــة الــضابطة ) لامل��امنــة، الفــصو املدمجـــة ( |Cلـــصا ، ىمـــن جRــة أخــر

ـــة، الفــــصو املدمجـــــة(اBYموعــــات التجرWXيــــة الثالثــــة  لالفــــصو امل��امنــــة، الفــــصو غ/ــــ� امل��امنـ ل ، )ل
ق دالـة  إحـصائيا بــ/ن متوسـطات عالمــات طالبـات الـصف العاشــر 4سا3ـ12 عrــ
 ووكـذلك وجـود فــر

ً

من ) لالفصو املدمجة(�ختبار التحصيr+ البعدي ,+ مادة 4حياء ب/ن اBYموعة التجرWXية الثالثة 
لالفصو امل��امنة، الفصو غ/� امل��امنـة(جRة واBYموعتان التجرXب�تان  ، لـصاC| ) ل ىمـن جRـة أخـر

WXموعــــة التجرBYـــن ).لالفــــصو املدمجــــة(يــــة الثالثــــة ا اســــة تــــم اق�ــــ�اح عــــدد مـ ر و,ــــ+ ضــــوء نتــــائج الد
 .التوصيات

ـــة لالفـــــصو �ف��اضـــــية امل��امنـــــة، الفـــــصو �ف��اضـــــية غ/ـــــ� امل��امنـــــة، الفـــــصو  :ال[لمـــــات الدالــ ل ل
�ف��اضية املدمجة، التحصيل، متعة التعلم، الصف العاشر 4سا123، مادة 4حياء. 

 

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )4(، الجزء )193: (العدد

 

 

311 

The effect of teaching using synchronous, asynchronous, 
and blended classrooms on the achievement and learning 
enjoyment of biology course of the 10th-grade students 

in the Southern Mizar district 
Muna Reyad Al-Ibrahim1, Hassan Ali Bani Domi 

Department of Curriculum and Instruction, College of Educational 
Sciences, Mutah University, Jordan 
1Corresponding author E-mail : osama@mutah.edu.jo 

Abstract 

This study aimed to assess the effect of teaching methods using 
synchronous, asynchronous, and blended virtual classrooms on 
achievement and learning enjoyment for 10

th
-grade students in biology 

in the Southern Mazar District. The study sample consisted of 68 
female students who were randomly distributed into four groups: the 
first experimental group was taught using synchronous virtual 
classrooms consisting of 15 students, the second experimental group 
was taught using asynchronous virtual classrooms consisting of 20 
students, the third experimental group was taught using blended virtual 
classrooms consisted of 17 students, and the control group was taught 
using the traditional method consisting of 16 students. The quasi-
experimental approach was used in this study, an achievement test and 
a measure of learning enjoyment towards biology were prepared, and 
their validity and reliability indicators were verified. The study 
revealed there were statistically significant differences in achievement 
and learning enjoyment among 10

th
-grade students between each of the 

three experimental groups (synchronous, asynchronous, and blended 
virtual teaching methods) on one hand and the control group 
(traditional method) on the other hand, in favor of the three 
experimental groups: synchronous, asynchronous, and blended virtual 
teaching methods. The results also exhibited statistically significant 
differences between the mean scores of the 10th-grade students’ post-
achievement test in biology between the blended virtual class group 
and the two experimental groups (synchronous, and asynchronous 
classes), in favor of the blended virtual class group. In conclusion, 
based on the achieved results, several recommendations were 
suggested. 

Keywords: synchronous virtual classes, asynchronous virtual classes, 
integrated virtual classes, achievement, learning fun, tenth grade, 
biology 
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 :املقدمة

ت ,ــ+ �ــسا�م العلــ عRــا بــدو �ــام ومم/ــ� ,ــ+ تقــدم 4مــم، فالــدو ال�ــ1 تطــو روم بجميــع فر لو ر
زجميـــع نـــوا�+ ا�Cيـــاة zـــان للعلـــوم دو بـــار ,ـــ+ ذلــــك، إذ ي�ـــيح م�kـــاج العلـــوم للطلبـــة فرصـــة فRـــم مــــا  ر

 .يحصل حولRم من ظوا�ر طبيعية، وتطبيق املفا�يم العلمية ,+ حياklم اليومية


 التفك/� zاالستقصاء العل�1؛ ملـا تث/ـ�ه و�عد مادة العلوم مجاال خصبا لتنمrة ع رية القد
مـن أسـئلة ومواقـف مح/ـ�ة ومــشكالت تحتـاج إ�ـ
 حـل، ومـا تتــضمنھ مـن أ�ـشطة علميـة ذات صــبغة 
 
ات التفك/ــ�، للوصـو إ�ــ لتطبيقيـة تحتـاج ,ــ+ تنفيـذ�ا إ�ــ
 اسـتخدام العمليــات العقليـة العليــا ومRـا ر

ـــلوب العل�ــــ1 ,ـــــ+ اســــت�تاجات مــــن خـــــالل عمليــــات التقــــ�12 و�س تكـــــشاف، كمــــا أن اســــتخدام 4ســ
'س  رالتفك/� والبحث، وتنميـة عمليـات العلـم والتحـصيل العل�ـ1 �ـ+ إحـدى �4ـداف 4ساسـية لتـد

، (مادة العلوم   )2015ي4حمد و4حمر

ه املـ زو'عرف التحصيل العل�1 بأنھ مستو النجاح الذي يحـر ا3ـ12 عـام تعلمى ر ,ـ+ مجـال د

 اسـتخدامRا ,ـ+ مواقـف حاليـة أو أو متخصص، فRو يمثل اrة ع ات، والقد ف واملRا رك�ساب املعا ر ر

، وXـؤثر التحـصيل العل�ـ1 تـأث/�ا )2006عـالم، (مستقبلية، و'عد التحـصيل �ـو النـاتج ال�kـا�ي للـتعلم
ـــا أن  اتـــــھ وإم]اناتـــــھ، كمــ ركب/ــــ�ا ,ــــ+ ��ــــصية املــــتعلم، حيــــث يجعــــل املــــتعلم يتعــــرف عrــــ
 حقيقـــــة قد

اســـتھ للمـــواد ا�Yتلفـــة، يWــث الثقـــة فـــي نفــسـھ  إلــاملــتعلملوصـــو  رـى مــسـتو تحــصـيr+ مناســـب فـــي د ى
اسـي، فإنـھ يـؤدي بـھ إلـى فقـدان الثقـة  روXـدعم فكرتـھ عـن ذاتـھ، أمـا فشـل املتعلم فـي التحصـيل الد

رشعو بمتعـة كمـا أن الـ). 2010أبـو حطـب، (بنفسـھ و¢حسـاس باإلحبـاط والــنقص والتــوتر والقلــق 

 التعلم و�نـدماج ,ـ+ العمليـة التعليميـة، rستمتاع بھ أحد امل]ونات الرئ�سية لألقبال ع�التعلم و
ه وأحاس�ـــسھ وXجعلـــھ يتفاعـــل ¥عقلـــھ  ربمـــا يـــؤثر ¥ـــش]ل وا¦ـــ| ,ـــ+ وجـــدان املـــتعلم وXـــؤثر عrـــ
 شـــعو

 
,ـــ+ تحــــصيلھ للعلــــوم، وXــــؤثر عrــــ طرXقــــة تفك/ــــ�ه وقلبـــھ مــــع التعلــــيم، وXجعلــــھ أك§ــــ� �ــــشاط وحيوXــــة 

 سلوكياتھ وتوجRاتھ العلمية rبت]ار بما ينعكس ع� ). 2014 ،عاصم دمحم(وXدفعھ إ�
 ¢بداع و

Xـــادة وعــــkmم  زومـــن أجـــل تحـــس/ن �علـــم الطلبـــة ,ـــ+ مبحــــث العلـــوم عrـــ
 وجـــھ ا�Cـــصوص و
ن فقـد أكـد ال��بوXـو املتخصـصو ,ـ+ ال��بيـة العلميـة، عأل�ميتـھ ,ـ+ ا�Cيـاة العلميـة والعمليـة، rــ
 أن ن

Xــــا، zــــي تت]امــــل  جــــدانيا، ومRا رالتعلــــيم اBCيــــد �ــــو عمليــــة مــــساعدة املتعلمــــ/ن عrــــ
 النمــــو عقليــــا، و و
، (��ـــصياklم مـــن مختلـــف اBCوانـــب  ر ��تمــــام ). 2008يالطنطـــاو يومـــن �نـــا أصـــبح مـــن الـــضر و

ا ا للعملية التعليمية، وتن�1 مRا 'س العلوم ال�1 تجعل املتعلم محو ربطرائق واس��اتيجيات تد تھ، رر
Xـادة التحـصيل العل�ـ1 ,ـ+  اتھ املتنوعة مـن أجـل تحقيـق �علـم أفـضل يـؤدي إ�ـ
 متعـة الـتعلم و زوقد ر

 .العلوم

لو,ـ+ العــصر الرق�ــ1 بـدأ التحــو مــن التعلـيم التقليــدي الــذي يقـوم عrــ
 تلقــ/ن املعلومــات 
 
الـــتعلم روحفظRـــا، وجعـــل املعلـــم محـــو العمليـــة التعليمـــة، إ�ـــ
 التعلـــيم ¢لك��و�ـــي الـــذي يقـــوم عrـــ

ا للعمليـة التعليميـة  ق الفردية ب/ن الطلبة، وجعل الطالب محـو رالذا�ي، ومراعاة الفر بـ1 دومـي، (و
روقد تطو مفRوم التعليم ¢لك��و�ي بتطو ¢ن��نـت). 2005 ففـي بـدايات ¢ن��نـت zانـت الوسـيلة  ،ر


 النص فقط ولكن مع التطو الrو�ي مقتصره ع�+ الRائل ,+ راملستخدمة ,+ التعليم ¢لك� تكنول̄و
لتقنيـــــات ¢ن��نـــــت �غ/ـــــ�ت النظـــــرة التقليديـــــة للتعلـــــيم ¢لك��و�ـــــي لتتحـــــو لب�ئـــــات أك§ـــــ� ديناميكيـــــة 
لوشمولية، يضاف إ�
 ذلك التطو ا�Cاصل ,+ تقنيات �تصاالت و�غلغل خدمة الوصو السر'عة  ر
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قلتعلـيم ¢لك��و�ـي وطــر لإلن��نـت ع°ـ� خطـوط املــش��ك/ن الرقميـة ممـا أثــر إيجابيـا ,ـ+ �غ/ـ� مفRــوم ا
 ).2008ا�Cليفة، (عرضھ والتفاعل معھ ل�شمل جوانب تفاعلية جديدة 

لو�عد الفصو �ف��اضية من أحدث تطبيقات التعليم ¢لك��و�ي التفاعr+، ال�kl 1ـدف 
ح العمـــل  وإ�ـــ
 ت]ـــوXن ب�ئـــة تفاعليـــة مفتوحـــة اBYـــاالت و�ســـتخدامات بـــ/ن املعلـــم واملـــتعلم وتن�ـــ1 ر

ـ�Rا ,ـ+ ذ�ـن املـتعلم مـن خـالل اBCما³ + للمتعلم/ن وكذلك توصل املعلومات ¥سRولة وAـساطة وت́ر
ســائل �تـــصال  ومــا توصــلت إليــھ التقنيــة مــن تطــوXر ,ــ+ مجــال الوســائط املتعــددة ثالثيــة 4¥عــاد و

 ).2015صاC|، (والشب]ات 

لو�عـــرف الفـــصو �ف��اضـــية بأkµـــا لفـــصو شـــبkmة بالفـــصو التقليديـــة مـــن حيـــث و: ّ جـــود ل
ســية، وال°ــ�امج التعليميــة، و�4ــشطة  ات املد راملعلــم والطالــب ع°ــ� ¢ن��نــت، يــتم فkmــا تقــديم املقــر ر
 �ال��بوXــــة، ومــــصادر التعلــــيم ¢لك��ونيــــة للمتعلمــــ/ن ,ــــ+ أي وقــــت وأي م]ــــان ¥ــــش]ل م�ــــ�امن أو غ/ــــ

ة ت مكـن املـتعلم رم��امن باستخدام أدوات �تصال التفاعلية املوجودة ,+ الفصل �ف��ا·ـ12 بـصو
لXمكـن تقـسيم الفـصو �ف��اضـية إ�ـ
 و). 2013عمـار، (من التعلم وتمكن املعلم من تقـوXم الـتعلم 

لالفــــصو �ف��اضــــية امل��امنــــة والفــــصو �ف��اضــــية غ/ــــ� امل��امنــــة: ثالثــــة أنــــواع �ــــ+ لوالفــــصو  ل
 .املدمجة

و�عـرف الفـصو �ف��اضـية امل��امنـة عــادة بأنظمـة املـؤتمرات ¢لك�
ً �ونيـة ع°ـ� ¢ن��نــت، ل

و�سمح �ذه 4نظمة باالتصاالت ,+ الوقت ا�Cقيقي، وXمكن للمستخدم/ن التفاعل ,ـ+ وقـت واحـد 
ـــدوات، واملناقـــــشات الرائـــــدة، وتقـــــديم  ـــات والنــ مـــــع ¥عـــــضRم الـــــبعض ع°ـــــ� ¢ن��نـــــت إلجـــــراء �جتماعــ

ــ ســ اســــية �ف��اضــــية للطــــالب واملد ض واملــــشارzات، كمــــا �ــــسمح الفــــصو الد رالعــــر ر ل /ن بالتواصــــل و
ة التفاعليـة،  دشة النصية، والسبو ر¥ش]ل م��امن باستخدام م/�ات مثل الصوت، والفيديو، والد ر

ي والتعب/� عن املشاعر   ).Martin & Parker, 2014(رومشاركة التطبيقات، و�ق��اع الفو

لأمـــا الفـــصو �ف��اضـــية غ/ـــ� امل��امنـــة فÆـــ1 شـــ]ل مـــن أشـــ]ال �تـــصال املـــستخدمة ,ـــ+ 
ات ع°ـــ� ¢ن��نـــت غ/ـــ� مقيـــدة بامل]ـــان، وال يحــدث ,ـــ+ الوقـــت الفعrـــ+، حيـــث يتواصـــل الطـــالب املقــ رر

، وأعــــضاء مجموعــــات الــــتعلم ع°ــــ� ¢ن��نــــت مــــع ¥عــــضRم الــــبعض ع°ــــ� تقنيــــة املعلومــــات  نواملعلمــــو
'س والــــتعلم،  ، حيــــث يمكــــن أن تــــتم عمليــــة التــــد ة  ا�Yتــــو ـــة إدا رو�تــــصاالت ال�ــــ1 تــــدعمRا أنظمـ ىر

ف]ــــار ع°ــــ� ال°�يــــد ¢لك��و�ــــي، ولوحــــة املناقــــشات، وغ/ــــ� ذلــــك مــــن املنــــصات املدعومــــة ومــــشاركة 4
,ـــ+ نفــس الوقــت وامل]ــان نفـــسھ  بتكنولوجيــا املعلومــات و�تــصاالت حيـــث ال يتطلــب 4مــر �تــصال 

)Vuopala, Hyvönen, Järvelä, 2015 .( امل�ـ�امن بأنـھ اتـصال يحـدث مـن �ّكمـا Òعـرف �تـصال غ/ـ ُ

ا أك°ــ� كم�ــسر بــ/ن خــالل اســتخد ّام ال°�يــد ¢لك��و�ــي ومنتــديات املناقــشة، حيــث يلعــب املعلــم دو ً
ر

 ).Hiew & Tan, 2015(الطالب 

Xن عrــ
 املـــشاركة ب�ـــشاط ,ـــ+ �علمRـــم  و,ــ+ ب�ئـــة الـــتعلم غ/ـــ� امل��امنــة، ي]ـــو الطـــالب قـــاد
ّ

ر ن
ــــع أقـــــراkµم، وتقـــــديم مالحظـــــات الـــــزمالء، وا ــا يمـــــنحRم الفرصـــــة للتفاعـــــل مـ لتفك/ـــــ� ,ـــــ+ ا�Cـــــاص، كمـــ

لكمـا تــوفر الفـصو �ف��اضــية غ/ــ� ) (Hrastinski, 2008أ�ـدافRم التعليميــة ال�Öـصية ونتائجRــا 

 الصعوØات اBCغرافيـة : امل��امنة العديد من وسائل الراحة للطالبrإم]انية الوصو والتغلب عzل

اســــية وفــــق جــــداولRم ال�Öــــصية  نــــة، ممــــا Òــــسمح للطــــالب بحــــضو ا�Cــــصص الد رواملر ر -Acosta(و
Tello, 2015 (. 
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ترجع أ�مية التعليم املدمج ,+ أنھ ال يمكننا �ستغناء عن التعليم التقليـدي أو تجا�لـھ، 
وال يمكÜن أيضا �ستغناء عن التكنولوجيا ¢لك��ونية أو تجا�لRا، حيث يجمـع بـ/ن مزايـا الوسـائل 

�نـــت، أم مـــBÝلة عrـــ
 4قـــراص ، ســـواء أzانـــت حيـــة ع°ـــ� ¢ن�)امل��امنـــة وغ/ـــ� امل��امنـــة(¢لك��ونيـــة 
ىاملدمجة، وØ/ن مزايا التعليم والتفاعل التقليدي املباشر، حيث تقوم �ذه الوسائل ¥عرض ا�Yتو 
شـاد�م ومتـا¥عkÞم  س ¥عمليـات إعـداد الطلبـة وتـوجRkmم وإ رالعل�1 ب�نما يقوم املعلـم ,ـ+ قاعـات الـد ر

سئلkÞم وتقديم التغذية الراجعـة املناسـبة عند القيام باأل�شطة الفردية واBCماعية، و¢جابة عن أ
  ) .2003خم�س، (لRم من خالل التفاعل الß+ معRم 

لأنـھ Òـساعد ,ـ+ ال��ك/ـ� عrـ
 إتاحـة الوصـو إ�ـ
 املعلومـات ب�ـسر ) 2008(كما تـذكر مر3ـ12 
ـــ/ن أطــــــراف العمليــــــة  ـــيم، والتواصــــــل بـــ ــــسRيل عمليــــــة مخرجــــــات التعلـــ ــــ+ �ــ وســــــRولة ,ــــــ+ أي وقــــــت، و,ــ

 .التعليمية

اسة وسؤالabامش[لة   :رالد

'س مــادة 4حيـــاء  'س العلـــوم ¥ــش]ل عــام وتـــد رالحــظ الباحثــان مـــن خــالل عملRمــا ,ـــ+ تــد ر
اسـات الدوليـة حــو أداء  ¥ـش]ل خـاص تـد�ي تحــصيل الطلبـة ,ـ+ مـادة العلــوم، لو�ـذا مـا أكدتــھ الد ر

دن ,+ العلـوم وال�ـ1 طبقـت عrـ
 طلبـة الـصف الثـامن 4سا3ـ12، وألك§ـ� مـن مـرة، إذ  ت رطلبة 4 رأشـا
اســات  Timssنتـائج اختبــار ى وألك§ـ� مــن مــرة ضــعف مــستو تحــصيل العلــوم pisaر، وكــذلك نتــائج د

ت النتـائج لعـام  دن، حيـث أشـا رلدى الطلبـة ,ـ+ 4 ات 2015ر دن عـن مـستواه ,ـ+ الـدو ر إ�ـ
 تراجـع 4 ر
أبــو  (2006الــسابقة ونتــائج العلــوم أقــل مــن املتوســط الــدو�+، وأقــل مــن نتــائج املــشاركة 4و�ــ
 عــام 

ونـــا والـــذي اجتـــاح العـــالم zلـــھ، تــــم و). 2016غزلـــة،  ف الرا�نـــة الن�ـــشار ف/ـــ�وس zو ر,ـــ+ ظـــل الظـــر و
س ضـمن ¢جـراءات  تفعيل التعليم ¢لك��و�ي دن وإيقاف التعليم الوجـا�+ ,ـ+ املـدا رعن ¥عد ,+ 4 ر

Xـة لتحقيـق التباعـد �جتمـا³+  منعـا الن�ـشار الف/ـ�وس) اBCـسدي(ز�ح��ا
ً

 ظRـرت ا�Cاجـة ومـن �نـا. 

 تنمية التحصيل ومتعة التعلم لـدى الطلبـة وتحقـق rة ع 'س قاد رإ�
 البحث عن اس��اتيجيات تد ر
'س باستخدام الفصو �ف��اضية  اسة ملعرفة أثر التد لالتباعد �جتما³+، لذلك جاءت �ذه الد ر ر

بـات الــصف العاشــر واملدمجـة ,ــ+ تنميــة التحـصيل ومتعــة الـتعلم لــدى طال امل��امنـة وغ/ــ� امل��امنـة
اســة تحــاو ¢جابــة عــن . 4سا3ــ12 ,ــ+ مــادة 4حيــاء ,ــ+ لــواء املــزار اBCنــوAي لوØالتحديــد فــإن �ــذه الد ر

 :السؤال/ن âتي/ن

ق دالـة إحـصائيا عنــد مـستو الداللــة  -1 ى�ـل توجـد فــر ,ــ+ التحـصيل لــدى ) α ≤0.05(و
لالفصو (ر'س ىطالبات الصف العاشر 4سا123 ,+ مادة 4حياء �عز إ�
 طرXقة التد

ل�ف��اضية امل��امنة، والفصو �ف��اضية غ/� امل��امنة، والفصو املدمجة  ؟)ل
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو الداللـــة  -2 ى�ـــل توجـــد فـــر ,ـــ+ متعـــة ) α ≤0.05(و

'س  رالـتعلم لـدى طالبــات الـصف العاشـر 4سا3ــ12 ,ـ+ مـادة 4حيــاء �عـز لطرXقـة تــد ى
ــــية غ/ــــــ� امل��امنــــــة، والفـــــــصو لالفــــــصو �ف��اضــــــية امل��امنــــــة، و( لالفــــــصو �ف��اضــ ل

 .املدمجة

اسة  :رأ@داف الد

لمعرفـــة أثـــر اســـتخدام الفـــصو �ف��اضـــية امل��امنـــة وغ/ـــ� امل��امنـــة واملدمجـــة ,ـــ+ تنميـــة  .1
 .التحصيل لدى طالبات الصف العاشر 4سا123 ,+ مادة 4حياء
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,ــــ+ متعــــة لمعرفـــة أثــــر اســـتخدام الفــــصو �ف��اضــــية امل��امنـــة وغ/ــــ� امل�� .2 امنــــة واملدمجـــة 
 .التعلم لدى طالبات الصف العاشر 4سا123 ,+ مادة 4حياء

اسة  :رأ@مية الد

اسة ا�Cالية ,+ �âي  :رتكمن أ�مية الد

ف الرا�نـــة الن�ـــشار ف/ـــ�وس  .1 اســـة أ�ميkÞـــا zوkµـــا جـــاءت ,ـــ+ ظـــل الظـــر وتك�ـــسب �ـــذه الد ر
ونا والذي اجتـاح العـالم zلـھ، حيـث تـم تفعيـل التعلـيم دن ¢ رzو رلك��و�ـي عـن ¥عـد ,ـ+ 4

منعا الن�شار الف/�وس) اBCسدي(لتحقيق التباعد �جتما³+ 
ً

. 
ة ال��بيــة  .2 ا اســة ,ــ+ توجيــھ نظــر القــائم/ن بإعــداد املنــاhå ,ــ+ و ر قــد Òــستفيد مــن �ــذه الد زر


 الفصو �ف��اضية، وتوجيھ املعلم/ن إ�ـ
 تفعيـل rتصميم برامج قائمة ع 
rلوالتعليم ع
'ساستخدامRا ,+ ا  .رلتد

دن .3 اسات العرØية ,+ 4 اسة لقلة الد رتأ�ي أ�مية الد ر ال�ـ1 تناولـت -حـسب علـم البـاحث/ن-ر
'س باستخدام الفصو �ف��اضية امل��امنة وغ/� امل��امنة واملدمجة  لاستقصاء أثر التد ر
اســة يمكـــن إثـــراء املكتبـــة  ر,ــ+ تنميـــة التحـــصيل ومتعــة الـــتعلم ,ـــ+ مــادة 4حيـــاء، وkæـــذه الد

 .  وتوف/� املعلومات البحثيةالعرØية
اسات جديدة ,+ موضوعات  .4 اسة أن تفتح اBYال أمام الباحث/ن إلجراء د ريتوقع لRذه الد ر


 متغ/�ات جديدة ,+ �ذا اBYالrجديدة وع  . 
اسة  :رحدود ا الد

دن: امل]انية. 1 س لواء املزار اBCنوAي ,+ محافظة الكرك ,+ اململكة 4 
 مداrاسة ع راقتصرت الد ر ية ر
 .الRاشمية

ا123 4و: الزمانية. 2 اسة خالل الفصل الد لتم تطبيق إجراءات الد ر   2022-2021 ر

 .طالبات الصف العاشر 4سا123: الWشرXة.3


 وحدت/ن من كتاب 4حياء للصف العاشر 4سا123، الفصل : املوضوعية. 4rاسة ع راقتصرت الد
، و�مـــا ا3ــ12 4و لالد الف/�وســـات والف/�وXـــدات (، الوحـــدة الثانيــة )رنظرXـــة التطــو(الوحــدة 4و�ـــ
 : ر

 ).وال°�يونات

 : التعرBفات �صطالحية وdجرائية

 �+ ب�ئات �عليمية اف��اضية شبkmة بالتعلم ,ـ+ غرفـة الفـصل تمكـن :لالفصو �ف��اضية امل��امنة
ك كمـــا لـــو zـــا ن وجRـــا راملعلـــم واملـــتعلم مـــن التواصـــل املباشـــر بالـــصوت والفيـــديو، والتفاعـــل وال�ـــشا

ً

و�عرف إجرائيا بأkµا ب�ئة �عليمية إلك��ونية شبkmة بالب�ئـة ). Mohamed & Sharaby, 2015(لوجھ 
ً ُ

س معـا ,ـ+ الوقـت نفـسھ دو التقيـد بم]ـان مـا نالتقليديـة، يلتقـي فkmـا الطالـب واملـد مـن خـالل عقـد  ر
ـــــــتخدام  ة باســـ ـــــــصوت والــــــــــصو ــــــر بالـــ ـــــــل والتواصــــــــــل املباشــــ ـــــــرة والتفاعـــ ــــصة ر�جتماعــــــــــات املباشـــ منــــــ

)Microsoft Teams (ا لوحھRان وجz كما لو. 
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ة في تنمية التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر األساسي في ماد

 األحياء في لواء المزار الجنوبي

 منى رياض االبراهيم/ أ     
  حسن علي احمد بني دومي/د.أ
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اســية مــن خــالل شــبكة ¢ن��نــت ت�ــيح للمتعلمــ/ن :لالفـصو �ف��اضــية غ�ــ� امل��امنــة ر �ــ+ فــصو د ل
ابط و�يقونات املوجودة kæا ,+ أي وقت وAـش]ل مـستقل،  والتفاعل مع محتو املادة من خالل الر ى

ســــال الرســـائل إ�ــــ
 امل ات روت�Üيـــل املــــس�ندات، وإ  ,Google)رعلمــــ/ن أو 4قـــران، وتكــــرار �علــــم املRـــا
س ,ـ+ أي . (2015 رو�عرف إجرائيا بأkµا ب�ئة �علم إلك��ونيـة ت�ـيح للطلبـة التفاعـل مـع ا�Yتـو واملـد ى

ً ُ

 
س برفـــع امللفـــات ومقـــاطع الفيـــديو، و�4ـــشطة والواجبـــات عrـــ روقـــت وأي م]ـــان، حيـــث يقـــوم املـــد
اجعة من املعلم ولكن ال  ليتفاعل )Microsoft Teams(منصة  رمعRا الطلبة، و�ناك �عزXز و�غذية 

 .يتم ,+ الوقت ذاتھ

ـــية تجمـــــع مــــا بـــــ/ن خــــصائص النمطـــــ/ن âخـــــرXن :لالفــــصو �ف��اضـــــية املدمجــــة اســ ر �ـــــ+ فــــصو د ل
 )2017أم/ن وعبد العظيم، وإسماعيل، (امل��امن وغ/� امل��امن 

ل و�عــــرف إجرائيــــا بأkµــــا فــــصو اف��اضــــية تجمــــع بــــ/ن ا
ً ُ

 �للفــــصو �ف��اضــــية امل��امنــــة والفــــصو غ/ــــ ل
رامل��امنة، حيث يتاح للطالب حضو جلسات تزامنيـة و�سـتفادة مـن التفاعـل املباشـر فيمـا بيـ�kم، 
كمـا ي�ــيح لRـم أيــضا إم]انيـة اســتعراض zافــة تفاصـيل تلــك اBCلـسات ¥عــد �ـBÝيلRا، مــع �ســتفادة 

ام 4دوات غ/ـــــ� ال��امنيــــة بمــــا ي�ناســــب مـــــع مــــن التفاعــــل غ/ــــ� املباشــــر الـــــذي يــــتم اتاحتــــھ باســــتخد
خصائص واحتياجات طالبات الصف العاشر 4سا123 من جRة، وطبيعة املادة العلمية و�4داف 

 �، ع°  ).Microsoft Teams(منصة ىالتعليمية املرجو تحقيقRا من جRة أخر

ســية ا�Yتلفـــة، والــذي:التحــصيل  يمكـــن إخـــضاعھ ر zـــل أداء يقــوم بـــھ الطالــب ,ـــ+ املوضـــوعات املد
ســــ/ن أو zلkmمــــا  جــــات اختبــــار، وتقــــديرات املد رللقيــــاس عــــن طرXــــق د ، (ر ـــو لØيــــع وغـ و'عــــرف ). 2006ر

ات ال�ـــ1 تك�ـــسkïا الطالبـــة أثنـــاء �علمRـــا مـــادة 4حيـــاء وتقـــاس : إجرائيـــا بأنـــھ ف واملRـــا رمجموعـــة املعـــا ر
جة ال�1 تحصل علkmا الطالبة ,+ �ختبار التحصيr+ املعد لRذا الغرض  .ربالد

س فkmـا أ�ــشطة :متعـة الـتعلم ر شــعو داخrـ+ يتولــد للمـتعلم ن�يجــة تفاعلـھ ,ــ+ ب�ئـة �علــم �ـشطة يمــا ر
اجعـة لتحـس/ن عمليـة الـتعلم  رممتعة تجعلھ أك§� دافعية نحو �علم ذي معð، ومعلم يقـدم �غذيـة 

) ،+rرو'عرف إجرائيـا بأنـھ شـعو املـتعلم بالراحـة والـسعادة أثنـاء عمليـات ). 2015السيد وع
َ

الـتعلم، 
جة ال�1 يتم حصو الطالبة علkmا ,+ مقياس متعة التعلم املعد لRذا الغرض لوتقاس بالد  .ر

دن، و�Xــــ�اوح :الـــصف العاشـــر *سا/ـــ.- اســـية العاشـــرة ,ـــ+ النظـــام التعلي�ـــ1 ,ـــ+ 4 ر �ـــو الـــسنة الد ر
 . عام16-15أعمار الطالبات ب/ن 

اسات السابقة  :رالد

ــــات الـــــسابقة  اسـ ـــا يrـــــ+ عـــــرض للد ـــ
 قـــــسم/ن ر    فيمــ اســـــة حيـــــث تـــــم تقـــــسيمRا إ�ــ ـــذه الد راملتعلقـــــة kæــ
اسات من 4قدم إ�
 4حدث اسات 4جنWية، وتم عرض الد اسات العرØية والد رالد ر  .ر

اسات العرkية: أوال  رالد

اســة �ـــدفت إلــــى التعـــرف علــــى أثـــر اســــتخدام ب�ئــــة �علـــم اف��اضــــية فــــي ) 2008(ى      أجــر خالـــد  رد

س وzالــة الغـــوث الدوليـــة ,ـــ+ �علـــيم العلــــوم عrـــ ر تحــصـيل طلبـــة الـــصف الـــسادس 4سا3ــ12 ,ـــ+ مـــدا

اسة عrـ
 عينـة ت]ونـت . محافظة نابلس ,+ فلسط/ن اسة تم تطبيق أداة الد روالختبار فرضيات الد ر
ع/ن عrــــــ
 مجمــــــوعت/ن مــــــ�kم ) 146(مـــــن  ــــو زطالبــــــا وطالبــــــة مــ

ً
طالبــــــة للمجموعــــــة ) 41(طالبــــــا، و) 32(

طالبـــة للمجموعــــة ) 41(طالبـــا و) 32(خدام ب�ئـــة الـــتعلم �ف��اضـــية والتجرWXيـــة ال�ـــ1 �علمـــت باســـت
ق ذات داللة  اسة بأنھ توجد فر والضابطة ال�1 �علمت بالطرXقة التقليدية، وقد توصلت نتائج الد ّ

ر
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اســــي و�حتفـــاظ ,ـــ+ مـــادة العلـــوم لـــدى ) α≤0.05(يإحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة  ر,ـــ+ التحـــصـيل الد
ــــدى اBYموعـــــة طلبـــــة الـــــصف الـــــسادس 4سا3ـــــ2 1 بـــــ/ن القياســـــات القبrـــــ+، والبعـــــدي، و�حتفـــــاظ لـ

ق ذات داللــة  جــة ال]ليــة للتحــصيل، وال توجــد فــر والــضابطة والتجرWXيــة ,ــ+ جميــع املــستوXات والد ر
ـــة  ـــة الـــــصف ) α≤0.05(يإحـــــصائية عنـــــد مـــــستو داللــ اســــــي ,ـــــ+ العلـــــوم لـــــدى طلبــ ر,ـــــ+ التحـــــصيل الد

س وzالـــة الغــــوث الد ,ــــ+ محافظـــــة نـــابلس ,ــــ+ القيــــاس البعــــدي ,ــــ+رالـــسادس 4سا3ــــ12 ,ــــ+ مــــدا : وليــــة 
جــــة ال]ليــــة للتحـــــصيل بــــ/ن اBYمـــــوعت/ن  راملعرفــــة، والتــــذكر، والفRـــــم، و�ســــ�يعاب، ال��كيـــــب، والد
ق دالـــــة إحـــــصائيا ,ـــــ+ التطبيـــــق والتحليـــــل والتقـــــوXم بـــــ/ن  ـــت الفـــــر ا zانــ الــــضابطة والتجرWXيـــــة، ب�نمـــــ

ً
و

 . عة التجرWXيةاBYموعت/ن الضابطة والتجرWXية ولصاC| اBYمو

ق  اسة ر ز       و�دفت د 'س باسـتخدام الفـصو �ف��اضـية امل��امنـة ) 2009(ر لإ�
 معرفة أثر التـد ر
'ـــــ12ô ملعل�ــــ1 العلـــــوم قبــــل ا�Cدمـــــة واشــــتملت عينـــــة . رعrــــ
 معتقــــدات الكفـــــاءة الذاتيــــة و4داء التد

 
rاسة ع طالبا وطالبة من الطالب املعلم/ن بالفرقة الثالثة ب]) 20(رالد
ً

لية ال��بية شعبة الكيمياء، 
واســتخدمت الباحثــة مقيـــاس معتقــدات الكفــاءة الذاتيـــة لــدى الطــالب املعلمـــ/ن وØطاقــة املالحظـــة 

اســـة إ�ـــ
 النتـــائج التاليـــة لوجـــود تـــأث/� للفـــصو : رألداء الطـــالب zـــأدات/ن BCمـــع بياناklـــا، وتوصـــلت الد
ـــة الكفــــــاءة الذاتيـــــة للطـــــالب املعلمـــــ/ن، واتــــــ ,ـــــ+ تنميــ ــــك خـــــالل تفـــــو اBYموعــــــة �ف��اضـــــية  قõ| ذلـ

لالتجرWXيـــة ,ـــ+ التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس الكفـــاءة الذاتيـــة؛ أي ¥عـــد اســـتخدام الفـــصو �ف��اضـــية 
ق دالة ب/ن التطبيق/ن القبr+ والبعـدي لـصاC| التطبيـق  نة بقبل استخدامRا، أي إن �ناك فر ومقا ر

'ــ12ô لالبعــدي، كمــا توصــلت إ�ــ
 تــأث/� وفعاليــة اســتخدام الفــصو �ف��ا رضــية ,ــ+ تنميــة 4داء التد
'ـ12ô قبـل  رلـدى الطـالب املعلمـ/ن قبـل ا�Cدمـة وذلـك مـن خـالل تطبيـق بطاقـة املالحظـة لـألداء التد

'س  .  روAعد التد

اسة أحمد  'س الكيميـاء عrـ
 ) 2011(ر      و�دفت د رإ�
 معرفة أثر استخدام التعليم املـدمج ,ـ+ تـد
لـذلك اسـتخدمت الباحثـة . لم لـدى طلبـة املرحلـة الثانوXـةالتحصيل و�تجاه نحـوه، وØقـاء أثـر الـتع

اســــــة  ــــة الد ـــبھ التجرgXــــــ1 وØلغــــــت عينــ طالبــــــا وطالبــــــة مثلــــــوا اBYمــــــوعت/ن التجرWXيــــــة ) 68(راملــــــنhi شـــ
ً ً

س�1 الثانوXة للبنات وطھ حس/ن الثانوXة املش��كة ,+ محافظة أسوان  روالضابطة مناصفة، من مد
ً

اســـة تـــم اســـتخدام اختبـــار التحـــصيل ومقيـــاس �تجـــاه، بطرXقـــة عـــشوائية، ولتحقيـــق أ�ـــداف ال رد
اســة إ�ـــ
 وجــود أثــر إيجـــاAي ,ــ+ التحـــصيل لــصاC| طــالب اBYموعـــة التجرWXيــة، وت]ـــو  نوتوصــلت الد ر
اتجا�ـــات إيجابيـــة نحـــو الـــتعلم ¢لك��و�ـــي، وØقـــاء أثـــر الـــتعلم لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانوXـــة الـــذين 

سوا بطرXقة التعليم املدمج  .رد

ــــر الز�را�ـــــــي          ـــتخدام الفـــــــصو �ف��اضـــــــية ) 2012(ىوأجـــ ـــــة اســــ اســـــــة �ـــــــدفت لقيـــــــاس فاعليــ لد ر
اسة من جميع ت عينة يال��امنية ,+ تحصيل طالب الصف الثالث الثانو ملادة الكيمياء، وت]ون رالد

يطـــالب الـــصف الثالـــث الثـــانو املـــBÝل/ن بمركـــز ا�Cـــدمات ال��بـــو بمدينـــة ي�بـــع الـــصناعية خـــالل  ي
ا123  ا123 رالفصل الد ر4و من العام الد يطالبا تم تقسيمRم بال�ساو إ�
 ) 40(م، وعدد�م 2011ل

ً

اسـة،  رمجموعت/ن ضابطة وتجرWXية، وتم استخدام املـنhi شـبھ التجرgXـ1 ألنـھ 4قـرب و�4ـسب للد
اسة ق ذات داللة إحصائية عند مستو عند مستو الداللة : روقد أظRرت نتائج الد ىوجود فر ى  α(و

جات طـــالب اBYمـــوعت/ن التجرWXيـــة والـــضابطة ,ـــ+ �ختبـــار بـــ/ن امل) 0.05≥ رتوســـطات ا�Cـــسابية لـــد
التحــــصيr+ البعــــدي الــــذي يقــــ�س مــــستوXات zــــل مــــن التــــذكر والفRــــم والتطبيــــق لــــصاC| اBYموعــــة 

 . التجرWXية



أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة والمدمجة 
ة في تنمية التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر األساسي في ماد

 األحياء في لواء المزار الجنوبي

 منى رياض االبراهيم/ أ     
  حسن علي احمد بني دومي/د.أ
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اســة الــشRرا�ي  'س مقــر ) 2012(ر      و�ــدفت د رمعرفــة أثــر اســتخدام الفــصو �ف��اضــية ,ــ+ تــد ر ل
'س م رطر تد اسة املنhi شبھ التجر1gX . ىسار العلوم لطالب جامعة أم القرق رواستخدمت �ذه الد

Xن قبrــــ+ وAعــــدي، وت]ــــو مجتمــــع  نحيـــث اتبعــــت تــــصميم اBYمــــوعت/ن التجرWXيــــة والــــضابطة باختبــــا ر
ا3ـــ12 الثـــا�ي  'س مـــسار العلــوم خـــالل الفـــصل الد اســة مـــن الطـــالب املـــBÝل/ن بمقــر طـــر تـــد رالد ر قر ر

ا123  
 جميع أفراد اBYتمع، وتوصلت ) 37(وعدد�م م، 2012رللعام الدrاسة ع رطالبا، وطبقت الد
ً

اسة إ�
 النتائج التالية ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة : رالد ىال توجد فر ,+ ) α≤0.05(و
ـــوم بـــــ/ن اBYموعـــــة التجرWXيـــــة واBYوعـــــة  'س مـــــسار العلــ رمتوســـــط تحـــــصيل طـــــالب مقـــــر طـــــر تـــــد ق ر

ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة . التحصيr+الضابطة ,+ مجمل �ختبار  يكما ال توجد فر و
α ≤0.05) ( يــةWXموعــة التجرBYس مـسار العلــوم بــ/ن ا' ر,ــ+ متوســط تحـصيل طــالب مقــر طــر تــد ق ر

 ). لتذكر، الفRم، التطبيق(واBYموعة الضابطة عند مستوXات 

اسات *جنmية : ثانيا  رالد

ك وØاترXــك  ر     أجــر كــال اســة �ــدفت إ�ــ
 تقــديم مقــر علــوم ال��بــة ) Clark & Patrick, 2005(ى رد ر
لطــــالب zليــــة العلــــوم باســــتخدام التعلــــيم املــــدمج حيــــث دمجــــت بــــ/ن ا�Yاضــــرات وجRــــا لوجــــھ وØــــ/ن 
ة ع°ـــ� شـــبكة ¢ن��نـــت مـــع املناقـــشات والتفـــاعالت ع°ـــ� الـــشبكة لتقـــديم اBCانـــب  ات امل�ـــشو راملقـــر ر

سـةيالنظر ب�نما تم تقـديم اBCانـب العمrـ+ ,ـ+ ات املما ر املعمـل لتنميـة مRـا اسـة . ر روت]ونـت عينـة الد
 طالــــب مــــن طــــالب الفرقــــة 4و�ــــ
 ب]ليــــة العلــــوم قــــسم العلــــوم اBCيولوجيــــة جامعــــة جنــــوب ٦٧مــــن 

ســـت بأســــلوب التعلــــيم . إســـ��اليا اســــة إ�ـــ
 تفــــو طــــالب اBYموعـــة التجرWXيــــة ال�ــــ1 د روتوصــــلت الد قر
ست 
 طالب اBYموعة الضابطة ال�1 دrقة التقليديةراملدمج عXبالطر . 

اســـة ســــ�نكز إ�ـــ
 استقــــصاء أثـــر اســـتخدام املعامــــل �ف��اضـــية غ/ــــ� ) Cengiz,2010(ر     و�ـــدفت د
س الثانوXة ا�C]ومية ال��كية ,+ مقر الكيميـاء 
 تحصيل الطلبة ,+ املداrرامل��امنة ع وقـد ت]ونـت .  ر

اســــة مــــن  ــا مــــن طلبــــة الــــصف 4و الثــــانو ) 314(رعينــــة الد يطالبــ ل
ً

س الثانوXــــة ا�C]وميــــة  ,ــــ+ راملــــدا
ا3ــ12  اســة ,ـــ+ الفــصل 4و مــن العـــام الد رال��كيــة وتــم إجـــراء الد فـــصل " ,ـــ+ موضــوع 2006/2007لر

، وقـــد اســـتخدم الباحـــث أحـــد " املـــواد يو�ـــو أحـــد املواضـــيع ,ـــ+ مـــنhi الكيميـــاء للـــصف 4و الثـــانو ل
ميـــاء، وقـــام بـــإجراء رلـــشرح موضـــوع فـــصل املـــواد ,ـــ+ مقـــر الكي ) flash macromedia(ال°�مجيـــات 

'س باسـتخدام أحـد ال°�مجيـات إلنتـاج معمـل اف��ا·ـ12 وzانـت  راختبار قبل وAعد إجراء تجرØـة التـد
Xـــادة دوافـــع الطلبـــة لـــتعلم مقـــر الكيميـــاء، وأن التعلـــيم  Xـــادة مـــستو تحـــصيل الطلبـــة و رالن�يجـــة 

ّ
ز ى ز

ات ا ر�ف��ا·ـ12 يجعــل ب�ئــة التعلــيم مــسلية ومــشوقة للطالــب، وتجعــل املقــر
ّ

اســية أك§ــ� ســRولة  رلد
سـوم متحركـة لـشرح أي  ا123 ملا تضمنھ ب�ئة التعلم �ف��ا·12 من ألـوان جاذبـة و رلفRم املقر الد ر ر
ا3ـ12 أك§ـ� سـRولة للطالـب، وقـد أضـاف  ا123 بطرXقة مWسطة مما يجعل موضوع املقـر الد رمقر د رر ر

اسة أن املعامل �ف��اضية غ/� امل��امنة  ل�ست بدي ل للمعامل ا�Cقيقية ولكن رالباحث ,+ �ذه الد
Xـادة عـدد  س ¥ـسWب الت]لفـة أو  ز,+ ظل عـدم وجـود ¢م]انيـات إلقامـة معامـل zاملـة ,ـ+ ¥عـض املـدا ر

 .الطلبة فإن إعداد املعامل �ف��اضية غ/� امل��امنة سيدعم العملية التعليمية

�Xـــب وايـــاس       اســـة  زوســـعت د املعامـــل إ�ـــ
 معرفـــة أثـــر اســـتخدام ) Zeynep & Ayas, 2013(ر
'س مقـــر الكيميــــاء عrـــ
 تحـــصيل طلبـــة الـــصف 4و الثـــانو ,ــــ+  ي�ف��اضـــية غ/ـــ� امل��امنـــة ,ـــ+ تـــد ل ر ر

س ال��كية اسة من . راملدا اسية ,+ أحد 90روقد ت]ونت عينة الد 
 ثالثة فصو دrع/ن ع ر طالبا مو ل ز
ن ال��كية  س ,+ مدينة طرابز واملدا اسـة ,ـ+ الفـصل ا)Trabzon(ر ا3ـ12 الثـا�ي ر، وقـد تـم إجـراء الد رلد

ا123 ر ,+ موضوع/ن مـن مقـر الكيميـاء و�مـا التغ/ـ�ات الكيميائيـة واملـواد 2009/2010رمن العام الد
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اســة إ�ــ
 أن املعامــل �ف��اضــية لRــا نفــس فاعليــة املعامــل  راملــستخدمة ,ــ+ املعمــل وقــد توصــلت الد
ب املعمليــة وتــوفر ب�ئــة �عليميــة آمنــة، وت�ــيح ل ب را�Cقيقيــة عنــد إجــراء التجــا رلطالــب إجــراء التجــا

ب املعمليــة  راملعمليــة بــصفة ��ــصية كــذلك ت�ــيح للطالــب أن ي]ــو مــشارzا فعــاال ,ــ+  إجــراء التجــا
ً ّ ً

ن
ك سل1g، ون�يجة لRذه املزايا الذي توفره ب�ئة التعليم �ف��ا·z 12ان  ربدال من أن ي]و مجرد مشا ن ً


 تحصيل الطلبة rي عAإيجا � .�ناك تأث/

اســة zــا و�ــدفت      إ�ــ
 تحليــل 4داء �zــادي�Kazua & Demirkol, ( 1 2014(وز وديم/�zولــب رد
جـــات  ق ,ــ+ د الــتعلم املدمجـــة و�Øئــة الـــتعلم التقليديــة ومعرفـــة مــا إذا zـــان �نــاك فـــر نــة ب�ئـــة  ربمقا ور
ســة ديــار بكــر  اســة ,ــ+ مد رالتحــصيل �zــادي�1 بــ/ن البي�تــ/ن وØــ/ن الــذzو و¢نــاث وقــد أجرXــت الد ر ر

ا3ــــ12 4و ملـــساق علـــم 4حيــــاء، وقـــد أجـــر الباحثــــان ل4ناضـــو الثانو ــا ,ـــ+ الفـــصل الد ,ـــ+ تركيــ ىXـــة  ل ر
اســة لتــوف/� املوضــوعية عنــد �ــشكيل اBYموعــات  رأســلوب التحليــل العنقــودي ,ــ+ اختبــار عينــة الد

اســـــة مـــــن  ــــة الد ـــة والـــــضابطة، وقـــــد ت]ونـــــت عينـ طالبـــــا مـــــ�kم ) 54(رالتجرWXيــ
ً

إنـــــاث ) 8(رذzـــــو و) 19(
ــــة ــــة التجرWXيــــ ـــــــة ) 9(رذzــــــــو و) 18(، للمجموعــــ 'س اBYموعـ ـــــــد ـــضابطة، وتــــــــم تـ ـــــــاث للمجموعــــــــة الـــــ رإنـ

'س اBYموعــة الــضابطة ,ــ+ ب�ئــة الــتعلم التقليديــة، وتــم  رالتجرWXيــة ,ــ+ ب�ئــة الــتعلم املــدمج، وتــم تــد
'س ملــدة  اثــة مــن علــم 4حيــاء ,ــ+ ب�ئــات الــتعلم ال�ــ1 تــم إ�ــشاء�ا وتــم التــد 'س موضــوع الو رتــد ) 6(رر

جـات الطـالب لـصاC| اBYموعـة أسابيع، وقد أظRرت ن ق بـ/ن متوسـطات د اسة وجـود فـر رتائج الد ور
سوا  جات الطالب الذين د 
 من متوسطات دrانت أعz ست بالتعلم املدمج حيث رالتجرWXية ال�1 د ر ر

 بالطرXقة العادية

اسات السابقة  : رالتعقيب عnF الد

اســات الــسابقة أظRـــرت تنوعــا ,ـــ+ تطبيقــات الفــصو �ف��اضـــي لإن الد
ً

امل��امنــة، غ/ـــ� (ة ر
نــــة ) امل��امنـــة، املدمجــــة 'س واحــــدة مقا ــا تناولــــت أثــــر اســــ��اتيجية تــــد 'س العلــــوم، وغالبيkÞــ ر,ــــ+ تــــد ر ر

اسـة zـل مـن الز�را�ـي  
 تحصيل الطلبة مثـل دrعتيادية ع� �ـدفت لقيـاس ال�ـ1) 2012(ربالطرXقة 
يالـــث الثـــانو ملـــادة لفاعليـــة اســـتخدام الفـــصو �ف��اضـــية ال��امنيـــة ,ـــ+ تحـــصيل طـــالب الـــصف الث

الكيميـــاء أنموذجـــا
ً

اســـة ســـ�نكز و . ال�ـــ1 �ـــدفت إ�ـــ
 استقـــصاء أثـــر اســـتخدام ) Cengiz ,2010(  رد
س الثانوXة ا�C]ومية ال��كية ,+ مقر  
 تحصيل الطلبة ,+ املداrامل��امنة ع �راملعامل �ف��اضية غ/ ر

نـة ,ـ+ تكيفRـا لالسـتخدام ,ـ+ وظـائف مخالكيمياء اسـة و و�و ما Òـسمح للمر رتلفـة، وتختلـف �ـذه الد
نت ب/ن ثـالث اسـ��اتيجيات حديثـة اسات السابقة بأkµا قا رعن الد لالفـصو �ف��اضـية امل��امنـة،  (ر

لالفــــصو �ف��اضــــية غ/ــــ� امل��امنــــة، الفــــصو املدمجــــة ,ــــ+ تنميــــة التحــــصيل ومتعــــة الــــتعلم لــــدى  )ل
 . طالبات الصف العاشر 4سا123 ,+ مادة 4حياء

 :ميماملنp=ية والتص

'س باســتخدام الفــصو :مـنNp البحــث ل تـم اســتخدام املـنhi شــبة التجرgXـ1 للتعــرف عrـ
 أثــر التـد ر
�ف��اضية امل��امنة وغ/� امل��امنة واملدمجة ,+ تنمية التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف 

 .العاشر 4سا123 ,+ مادة 4حياء ,+ لواء املزار اBCنوAي

  

  



أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة والمدمجة 
ة في تنمية التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر األساسي في ماد

 األحياء في لواء المزار الجنوبي
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اسة وعينaqا  : رمجتمع الد

س لواء املزار اBCنوAي        اسة من جميع طالبات الصف العاشر 4سا123 ,+ مدا رت]و مجتمع الد ر ن
طالبة حسب إحصائيات مديرXة ال��بية والتعليم للـواء املـزار اBCنـوAي للعـام ) 790(والبالغ عدد�ن 

اسة من . 2021/2022 �ن بطرXقة قصديھ من مد) 68(رت]ونت عينة الد رست/ن ,+ رطالبة تم اختيا
سـة العـراق الثانوXـة للبنـات واBCعفرXـة الثانوXـة للبنـات لتـوفر شــعبت/ن  رلـواء املـزار اBCنـوAي و�ـ+ مد

ســـة، ســـية ومعلمـــة 4حيـــاء  رللـــصف العاشـــر 4سا3ـــ12 ,ـــ+ zـــل مد ة املد رباإلضـــافة إ�ـــ
 �عـــاو ¢دا ر ن
WXيــــة مـــع  اســــة حيـــث قامــــت الباحثـــة ب�نفيــــذ حـــصص تد رومعلمـــة ا�Cاســـوب ,ــــ+ تنفيـــذ الد معلمــــة (ر

، ¥عـــد ذلـــك تـــم )امل��امنـــة، غ/ـــ� امل��امنـــة، واملدمجـــة(لعrـــ
 الفـــصو �ف��اضـــية ) 4حيـــاء والطالبـــات
مـة لتطبيــق �ســ��اتيجيات . شــراف علkmـامتا¥عkÞـا و¢ زفــضال عــن تـوفر ال�ــسRيالت التكنولوجيــة الال

Aـع  'عRـا عـشوائيا إ�ـ
 أ Aع شعب تم تو اسة من أ راملطلوØة، وتألفت عينة الد ر اBYموعـة : مجموعـاتزر
ــــــتخدام  'ــــــــسRا باســ ـــــــ
 تـــــــم تد ـــــة 4و�ـ ــــية امل��امنـــــــة وØلغــــــــترالتجرWXيــ ــــــصو �ف��اضــــ طالبــــــــة، ) 15(لالفـ

ـــة وØلغــــت  'ــــسRا باســــتخدام الفــــصو �ف��اضــــية غ/ــــ� امل��امنـ ـــم تد لواBYموعــــة الثانيــــة فقــــد تـ ) 20(ر
'سRا باستخدام الفـصو �ف��اضـية امل طالبة أما اBYموعة لالثالثة فقد تم تد ) 17(دمجـة وØلغـت ر

'سRا بالطرXقة التقليدية وØلغت الرا¥عة طالبة واBYموعة  .طالبة) 16(رالضابطة فقد تم تد

اسة اسات و4بحاث املشاkæة واملراجع  :رأدوات الد 
 الدrطالع ع�اسة ¥عد  رتم إعداد أدوات الد ر
  :العلمية املتخصصة، لالستفادة من برامجRا

  ):مل��امنة، غ�� امل��امنة، واملدمجةا(لالفصو �ف��اضية : أوال

ل,ـ+ تـصميم الفـصو �ف��اضـية، حيـث ) ADDIEِ)تبð الباحثان النمـوذج العـام للتـصميم التعلي�ـ1 
. التحليـــل والتــصميم والتطــوXر، والتنفيــذ، والتقـــوXم: Òــشتمل �ــذا النمــوذج عrـــ
 خمــس مراحــل �ــ+
  : وفيما يr+ عرض ل]ل مرحلة من �ذه املراحل


 ا�Cطوات âتية:داد والتحليلمرحلة dعrو�شتمل ع :  

ـــ+  - ، الف/�وســــات، والف/�وXـــــدات،(وحـــــد�ي تحديــــد املــــادة التعليميـــــة و�ـ ـــة التطـــــو   رنظرXـ
 .من كتاب 4حياء للصف العاشر 4سا123) وال°�يونات

ل تحديـــد الRــــدف العــــام لفــــصو �ف��اضــــية، و�ـــو تنميــــة التحــــصيل ومتعــــة الــــتعلم لــــدى  -
  . لواء املزار اBCنوAيطالبات الصف العاشر ,+

ــــــ/ن - ــــصائص املتعلمـــ ـــــل خـــــ اklن : تحليــــ ــــــا ـــات ومRـــ ـــــستو الطالبــــــ ــــد مــــ ــــــضمن ذلـــــــــك تحديـــــ روتـــ ى
ات حاســــوØية جيــــدة ولــــد�kن أجRــــزة . ا�CاســــوØية رحيــــث تبــــ/ن أن الطالبــــات يمــــتلكن مRــــا

 .حاسوب أو �واتف ذكية


 ا�Cطوات âتية:مرحلة التصميمrو�شتمل ع :  

الوحـــدة (�ـــداف الـــسلوكية للمـــادة التعليميـــة تـــم صـــياغة 4: تحديـــد �4ـــداف التعليميـــة -
  ).4و�
 والثانية من كتاب 4حياء للصف العاشر 4سا123
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³+ التتا¥ع املنطقي ,+ تقديم : ىتحليل ا�Yتو وتنظيمھ - وتم تحليل املادة التعليمية، وقد ر ُ

س  راملوضـوعات و�سلــسل املعلومـات بحيــث �ــس/� مـن الــسRل إ�ــ
 الـصعب، إذ يبــدأ zــل د
  .ى�داف السلوكية، ثم ا�Yتو التعلي�1، ثم �4شطة التعليمية والتقوXمباأل

تم تحديد مجموعة من �4شطة ال�1 �سا�م ,+ تحقيق �4داف : تحديد أ�شطة التعلم -
³ــ+ ,ــ+ اختيــار �4ـــشطة مالءمkÞــا لطبيعــة ا�Yتــو التعلي�ــ1، وتمثلـــت  ىالتعليميــة، وقــد ر و

اق العمــل و¢جابـــ لة عـــن ال�ــساؤالت ال�ـــ1 �عـــرض علــkmن ,ـــ+ الفـــصو رتلــك �4ـــشطة ,ـــ+ أو
�ف��اضية. 

ــــ� امل��امنـــــــة : تحديــــــد طرXقـــــــة الـــــــتعلم - ـــــية امل��امنـــــــة وغ/ـــ لتـــــــم اســـــــتخدام الفـــــــصو �ف��اضــ
  .واملدمجة

و³ـ+ : تحديد أدوات التقوXم - اق عمـل، و ات قـص/�ة وأسـئلة وأو رت]و التقوXم مـن اختبـا ر ر ن
 .ىللمحتو ومتنوعان,+ التقوXم أن ي]و مرتبطا باأل�داف وشامال 


 ا�Cطوات âتية:مرحلة التطوBرrو�شتمل ع : 

ىتم إعداد ا�Yتو التعلي�1 لي�ناسـب مـع جلـسات الفـصل �ف��ا·ـ12 امل�ـ�امن مـن خـالل  -
ض التقديميــة  والــصو و4شــ]ال التوضــيحية، والفيــديو�ات وملفــات العــر ، pdfو) PPT(ر

�لكما تم إعداد ا�Yتو السابق لي�ناسب مع الفصو  ف��اضية غ/� امل��امنة واملدمجة، ى
لثـــم تـــم إ�ـــشاء الفـــصو �ف��اضـــية امل��امنـــة وغ/ـــ� امل��امنـــة واملدمجـــة مـــن خـــالل منـــصة 

)Teams( اضـــية، مثــــل قنـــاة دليــــل املـــستخدم وقنــــاة�ل، وإضـــافة قنــــوات إ�ـــ
 الفــــصو �ف�
س  .وخطو املادة وقنوات الدر

'س املادة:مرحلة التنفيذ ل التعليمية وفق الفصو �ف��اضية امل��امنة وغ/� ر ,+ �ذه املرحلة تم تد
طالبـة ل]ـل فـصل، وتـم مالحظـة �علـم الطالبـات ) 12(امل��امنة واملدمجة عrـ
 عينـة اسـتطالعية مـن 


 املشكالت والصعوØات ال�1 واجkÞRن، وتم التعديل والتحس/ن ,+ ضوء ذلكrوالوقوف ع.  

�ف��اضية تـم عرضـRا عrـ
 مجموعـة مـن أعـضاء ل ¥عد �نkÞاء من تصميم الفصو :مرحلة التقوBم
ـــ�kم إبـــــــداء  ــــاء، وطلـــــــب مــــ ـــــ/ن ملـــــــادة 4حيـــ ــــا التعلـــــــيم ومعلمــ 'س متخصـــــــص/ن ,ـــــــ+ تكنولوجيـــ ــــد ر�يئــــــة تـــ
ًمالحظــاklم حــو املــادة التعليميــة والفــصو �ف��اضــية، وØنــاء عrــ
 مالحظــات ا�Yكمــ/ن تــم إجــراء  ل ل

مة  .زالتعديالت الال

 :�ختبار التحصي�F: ثانيا

 الباحثــــة بإعــــداد �ختبــــار التحــــصيr+ مــــن نــــوع �ختيــــار مــــن متعــــدد لتقــــوXم مــــدى اك�ــــساب قامــــت
فقرة ,+ مادة 4حيـاء ) 25(الطالبات للمعلومات وØقاء أثر ذلك التعلم عليھ، حيث بلغ عدد فقراتھ 

معرفـة، فRـم واسـ�يعاب، تطبيـق، تحليـل، (للصف العاشـر 4سا3ـ12 حـسب مـستوXات بلـوم الـستة 
  : ، وفق ¢جراءات âتية)وXمتركيب، تق

 



أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة والمدمجة 
ة في تنمية التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر األساسي في ماد

 األحياء في لواء المزار الجنوبي

 منى رياض االبراهيم/ أ     
  حسن علي احمد بني دومي/د.أ
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ة -1 'سRا بالطر ا�Yتا اسة ال�1 س�تم تد ر تحديد الوحدات الد ر  قر
س ,ـــــ+ اململكـــــة  -2 ـــذي يـــــد ـــو مـــــادة 4حيـــــاء للـــــصف العاشـــــر 4سا3ـــــ12 الــ ر تحليــــل محتــ ى

دنية الRاشمية للعام   .2021-2020ر4

اســ�ت/ن 4و�ــ
، والثانيــة -3  مــن مــادة رإعــداد قائمــة باأل�ــداف التعليميــة للوحــدت/ن الد
ا3ــ12 4و للــصف العاشــر 4سا3ــkl 12ــدف إ�ــ
 قيــاس تحــصيل  ل4حيــاء الفــصل الد ر

 .الطالبات حسب مستوXات بلوم الستة

ــــصف العاشــــــر  -4 ــــ+ مــــــادة 4حيــــــاء للــ ــــار التحــــــصيr+ ,ــ لإعـــــداد جــــــدو مواصــــــفات لالختبــ
ة 4وليـة، فبلــغ عـدد فقراتــھ  ) 25(ر4سا3ـ12، بحيـث صــيغت فقـرات �ختبــار بالـصو

 . وع �ختيار من متعددمن ن فقرة

 BCنة التحكيم م]ونة من  -5rختبار ¥عرضھ ع�محكم/ن ) 10(تم التحقق من صدق 

'س ومـــشرف/ن ومعلمـــ/ن مـــن  رمـــن أســـاتذة اBCامعـــات ,ـــ+ تخـــصص منـــاhå وطـــر تـــد ق
سـو مبحــث 4حيـاء و'ـشرفو عليــة بمحافظـة الكـرك، وطلــب  نذو ا�C°ـ�ة ممـن يد ن ري

ـــار مـــــن حيـــــثإلــــkmم إبـــــداء مالحظــــاklم عrـــــ
 فقـــــرات  ـــاس الـــــسؤال ملـــــستو : �ختبـ ىقيـ
 .الRدف ومدى وضوح السؤال، ومدى حاجة صياغة السؤال إ�
 التعديل

، حيث أعيـدت صـياغة ¥عـض  
 مالحظات ا�Yكم/ن، تم إعادة النظر ,+ �ختبار مرة أخرrناء عØىو
ا ). 23، 22، 6، 4(الفقــرات، وذلــك ¥ــسWب عــدم مناســبة �ــذه الفقــرات ملــستوXات الطالبــات �ــ+  م�kــ

تھ ). 3،12(ىzانـــت ال تحقـــق الRـــدف واملـــستو املطلـــوب الفقــــرات �ـــ+  روØـــذلك أصـــبح �ختبـــار بــــصو
طبــق �ختبـار عrــ
 عينـة اســتطالعية بلغــت . فقــرة مـن نــوع �ختيــار املتعـدد) 25(نال�kائيـة م]ــو مـن 

اسة ومن خارج عينkÞا وذلك kæدف) 36(  :رطالبة من داخل مجتمع الد

  ):1998الشRرا�ي، (  اسب لتطبيق �ختبار وذلك من خالل املعادلة âتيةتحديد الزمن املن - 
من أو طالب  ل   2/زمن آخر طالب ,+ �متحان+ز

  دقيقة45=40+50/2                                     

 .تحديد مدى وضوح املعا�ي و�عليمات �ختبار بال�سبة للطلبة - 

 :تبار وفقراتھ كما يr+ التحقق من ا�Cصائص السي]وم��ية لالخ - 
1- +rختبار التحصي� : معامالت تمي/� وصعوØة فقرات 

تباط امل��|  � رتم حساب معامالت تمي/� فقرات �ختبار باستخدام معامل 

(Corrected Correlation)ـــدو   كمــا تـــم حـــسابBCختبـــار وا�يبـــ/ن ) 1(لمعـــامالت صـــعوØة فقـــرات 
  :ذلك

  

  

  

  

  )1(لجدو 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )4(، الجزء )193: (العدد

 

 

323 

  الصعوØة لفقرات �ختبار التحصيr+ معامالت التمي/� و

 معامل الصعوØة معامل التمي/� الفقرة معامل الصعوØة معامل التمي/� الفقرة

1 .51** .32 14 .51** .61 

2 .53** .76 15 .58** .76 

3 .52** .56 16 .46* .40 

4 .48* .44 17 .64** .51 

5 .69** .57 18 .40* .60 

6 .47* .68 19 .71** .66 

7 .75** .76 20 .62** .70 

8 .62** .72 21 .58** .66 

9 .55** .36 22 .51** .35 

10 .56** .76 23 .57** .56 

11 .63** .56 24 .68** .47 

12 .59** .44 25 .51** .40 

13 .47* .51    

 (α≤0.05(ى�ع1 دالة عند مستو الداللة )   ** α≤0.05(ى�ع1 دالة عند مستو الداللة * 

ــــم قـ ريتـــــõ| مـــــن خـــــالل اBCـــــدو  ـــامالت الـــــصعوØة لفقـــــرات �ختبـــــار تراوحـــــت ) 1(ل أن معــ
، و�عـــد معـــامالت التمي/ـــ� �ـــذه مناســـبة وفقـــا )0.75-0.46(ومعـــامالت التمي/ـــ� بـــ/ن) 0.76-0.32(بـــ/ن

ً

، وقـد تـم اعتمـاد جميـع الفقـرات، ممـا يـدل عrـ
 )2004النkïـان، (املـشار إليـھ ,ـ+ ) Ebel(ملعـاي/� إيبـل 
 .لفقرات إلجراء �ختبارمناسبة ا

 ثبات �ختبار-ب

حيــث تــم تطبيــق ) Test Retest(تـم التحقــق مــن ثبــات �ختبــار باســتخدام ثبــات ¢عــادة 
جــــاklن) 36(�ختبــــار عrــــ
 العينــــة �ســــتطالعية والبالغــــة  ـــد د صـ رطالبــــة، وتــــم و ـــق , ر ثــــم أعيــــد تطبيـ

جــات ا) 15(ق�ختبــار وØفــار  صــدت د ريومــا بــ/ن التطبيقــ/ن، و ر
ً

تبــاط , لطالبــات �روØحــساب معامــل 
تباط ا�Yسوب kæذه الطرXقة  �جاklن ب/ن مر�ي التطبيق بلغ معامل  رب/ن د ، كما تم التأكد )0.83(ر

دسو  'شا نمن دالالت الثبات باستخدام ثبات ��ساق الداخr+ باستخدام معادلة كيودر  ر ، ) 20(ر
 و�عد �ذه القيمة جيـدة ملثـل �ـذا النـوع مـن ,)0.87(وقد بلغ معامل الثبات ا�Yسوب kæذه الطرXقة

ات جة ثبات مناسبة, ر�ختبا  رمما Òش/� إ�
 أن �ختبار يتمتع بد
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مقيـــاس متعـــة الــتعلم-: ثالثــا
ّ

تھ : ر تـــم بنـــاء مقيـــاس متعــة الـــتعلم نحـــو مــادة 4حيـــاء، وت]ـــو بـــصو ن
ّ

تھ ال�kائيـة ت]ـو مـن ) 30(4ولية مـن  نفقـرة، وØـصو جابة علkmـا وفقـا لـسلم نفقـرة، وت]ـو �سـت) 20(ر
 .ليكرت ا�Cما123

'ــــع املقيــــاس  ـــ/ن حيــــث تــــم تو زتــــم التحقــــق مــــن صــــدق املقيــــاس باســــتخدام صــــدق ا�Yكمـ

محكمــ/ن مــن أســاتذة العلــوم ال��بوXــة بجامعــة مؤتــة، وتــم التعــديل عrــ
 املقيــاس ,ــ+ ضــوء ) 10(عrــ

ا�kــم، حيـث تــم حـذف  ، )13, 7(الفقــرت/ن فقــرات، كمــا تـم التعــديل عrـ
 صــياغة ) 10(رمق��حـاklم وآ
تھ ال�kائية من   .فقرة) 20(روØذلك أصبح املقياس م]ونا بصو

كما تـم التحقـق مـن دالالت صـدق املقيـاس باسـتخدام صـدق البنـاء الـداخr+، مـن خـالل 

 املقياس وذلك عrـ
 عينـة rا ال]لية عkÞج 
 الفقرة ودrجة الطالبة ع تباط ب/ن د �رحساب معامل  ر ر

اسة ولم تدخل طالب) 36=ن(استطالعية  �ا عشوائيا من مجتمع الد اسية تم اختيا رة من شعبة د ر ر
تبــــاط بــــ/ن �وzانــــت جميعRــــا دالــــة إحــــصائيا عنــــد ) 0.742-0.348(ر,ــــ+ العينــــة، وتراوحــــت معــــامالت 

 ):2(ل، وXب/ن ذلك اBCدو)α≤0.05(ىمستو الداللة

  )2(لجدو

 متعة التعلم  معامالت صدق البناء ملقياس

تباط الرقم �تباط الرقم رمعامل  � رمعامل 

1 .677** 11 .611** 

2 .742** 12 .493** 

3 .482** 13 .587** 

4 .585** 14 .561** 

5 .674** 15 .691** 

6 .625** 16 .348* 

7 .592** 17 .544** 

8 .520** 18 .408** 

9 .491** 19 .455** 

10 .465** 20 .609** 

 :علمثبات مقياس متعة الت

طالبــة ثـــم ) 36=ن(تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس بتطبيقــھ عrــ
 عينــة اســتطالعية بلغــت
مـ1 بلـغ 
 العينة �سـتطالعية وØفـار rزإعادة تطبيق املقياس مرة أخر ع ق ى ً

يومـا، وذلـك kæـدف ) 15(
ً

كما تم التحقق ). 0.85(حساب ثبات �ستقرار، وØلغ معامل ثبات ¢عادة ا�Yسوب للمقياس ك]ل 
نبــاخ ألفــا، وقــد وØلــغ معامــل الثبــات ا�Yــسوب مــ ون ثبــات ��ــساق الــداخr+ باســتخدام معادلــة كر

 ).0.88(للمقياس kæذه الطرXقة 
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اسة   :رإجراءات الد

اسة قام الباحثان باإلجراءات âتية لتحقيق  :ر أ�داف الد

اسة والتأكد من صدقRا وثباklا: -1  .ر تم بناء أدوات الد
اســة لRـــا وتوضــيح خطـــوات تطبيـــق تــم إجـــراء لقــاء مـــع معلمــة  -2 ر4حيـــاء وشــرح أ�ـــداف الد

ــــية  ـــتخدام الفـــــصو �ف��اضـ اســـــة وكيفيـــــة اســ لالد ) امل��امنـــــة، غ/ـــــ� امل��امنـــــة، املدمجـــــة(ر
مة جRا وشرح ¢جراءات الال زوكيفية تفعيلRا داخل الغرفة الصفية وخا  .ر


 مجموعات الد -3rومقياس متعة التعلم ع +rختبار التحصي�اسة قبل البـدء ر تم تطبيق 
اســـة، واBCـــداو . بالتجرØـــة لوذلـــك للتحقـــق مـــن ت]ـــافؤ مجموعـــات الد ) 6(، )5(، )4(، )3(ر

 .تو¦| ذلك
 
 :متغ�� التحصيل القب�F  - أ

  ) 3(لجدو 
�ختبـــار التحــصيr+ ,ـــ+  
Aعــة عrــ Xــة ألداء اBYموعـــات 4 راملتوســطات ا�Cــسابية و�نحرافـــات املعيا ر

 +rالتطبيق القب 
'س  ي�نحراف املعيار املتوسط ا�CساAي ددالع رطرXقة التد

 2.26 7.47 15 امل��امنة

 3.13 7.60 20 غ/� امل��امنة

 3.28 7.82 17 املدمجة

�عتيادية 2.65 7.31 16 

ــــصف العاشـــــر ) 3(ل     يالحـــــظ مـــــن اBCـــــدو ــــطات أداء طالبـــــات الـ ق ظا�رXـــــة بـــــ/ن متوسـ ووجـــــود فـــــر
�ختبار التحصيr+ ,+ التطبيق ا 
rس وملعرفة داللة تلك 4سا123 ع' رلقبr+ وفقا ملتغ/� طرXقة التد

ق تـم  �) (One Way ANOVA التبـاين 4حـادي سـتخدام تحليـلاوالفـر 
ق عrـ ختبـار ولفحـص الفـر
'س كما �و ,+ اBCدو لالتحصيr+ تبعا لطرXقة التد  ):4(ر

  )4(لجدو
جات طا ـــد ق بـــــ/ن املتوســـــطات ا�Cـــــسابية لــ ـــاين 4حـــــادي لفحـــــص الفـــــر ر تحليـــــل التبــ لبـــــات الـــــصف و

'س �ختبار التحصيr+ ,+ التطبيق القبr+ تبعا لطرXقة التد 
rرالعاشر ع 

 مجموع املرAعات مصدر التباين
جة  رد
 ا�CرXة

متوسط 
 املرAعات

 الداللة )ف(قيمة

�س��اتيجية 774. 3 2.323 

 8.382 64 536.441 ا�Cطأ

+r68 4424.000 الك  

  67 538.765 الكr+ امل��|

.092 .964 
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ق ذات داللة عدم وجود ) 4(ليالحظ من اBCدو         ) (α≤0.05ىحصائية عند مستو الداللة إوفر
�ختبـــار التحــــصيr+ ,ــــ+ التطبيــــق القبrــــ+ �عــــز  
ىبـــ/ن متوســــطات أداء طالبــــات الــــصف العاشــــر عrــــ

'س، حيـــث بلغـــت قيمـــة  �ختبـــاإ، ممـــا Òـــش/� )092(.ا�YـــسوØة ) ف(رلطرXقـــة التـــد 
ر �ـــ
 الت]ـــافؤ عrـــ
Aع   .رالتحصيr+ ب/ن اBYموعات 4

  مقياس متعة التعلم القب�F   - ب

  ) 5(لجدو 

Aعــة عrـ
 مقيـاس متعـة الـتعلم ,ــ+  Xـة ألداء اBYموعـات 4 راملتوسـطات ا�Cـسابية و�نحرافـات املعيا ر
 +rالتطبيق القب 

'س  ي�نحراف املعيار املتوسط ا�CساAي العدد رطرXقة التد

 22. 1.52 15 امل��امنة

� 18. 1.43 20  امل��امنةغ/

 23. 1.54 17 املدمجة

�عتيادية 21. 1.47 16 

Aـع عrـ
 وجود ) 5(ليالحظ من اBCدو  ق ظا�رXـة بـ/ن متوسـطات ا�Cـسابية ألداء اBYموعـات 4 رفر و
ق تـم  'س وملعرفـة داللـة تلـك الفـر ومقياس متعة التعلم ,+ التطبيق القبr+ وفقا ملتغ/� طرXقـة التـد ر

'س كمـا �ـو ستخدام التبا 
 مقاس متعـة الـتعلم تبعـا لطرXقـة التـدrق ع راين 4حادي لفحص الفر و
 ):6(ل,+ اBCدو

  ) 6(لجدو

ق عrـ
 مقيـاس متعـة الـتعلم ,ــ+ التطبيـق القبrـ+ تبعـا لطرXقــة  وتحليـل التبـاين 4حـادي لفحـص الفــر
'س  رالتد

جة ا�CرXة مجموع املرAعات مصدر التباين  رد
متوسط 
 املرAعات

 لةالدال )ف(قيمة

�س��اتيجية .051. 3 153 

 044. 64 2.825 ا�Cطأ

+r68 153.290 الك  

  67 2.978 الكr+ امل��|

1.158 .333 

ق ذات داللــة عــدم وجــود ) 6(ليالحــظ مــن اBCــدو   ىحــصائية عنــد مــستو الداللــةإوفــر
(α≤0.05) قةXس ىب/ن متوسطات أداء طالبات الصف العاشر ملقياس متعة العلم �عز لطر' ر التد

Aع)1.158)= (ف(,+ القياس القبr+، حيث zانت قيم  
 الت]افؤ ب/ن اBYموعات 4rر، مما يدل ع. 

Aعـــة حــــسب �âـــي -4 اســــة 4 'س مجموعـــات الد رتـــم تــــد ر اســــة ا�ـــ
 ثــــالث : ر رقــــسمت عينـــة الد
ــــة ـــــابطة بالطرXقــــــة العــــــشوائية الWــــــسيطة، حيــــــث �علمــــــت , مجموعــــــات تجرWXيــ واحــــــدة ضـ

ـــة ــــــــة التجرWXيـــــــــ ــــة  4اBYموعــــ ـــــــ
 الوحــــــــــــدات التعليميــــــــ ــ ــــــــــات (و�ـــ ، الف/�وســ ــــــو ـــــة التطــــــ ـــ رنظرXــــ
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لالفــــصو �ف��اضــــية امل��امنــــة، و �علمــــت اBYموعــــة بطرXقــــة  ) والف/�وXــــدات وال°�يونــــات
لالتجرWXيــة الثانيــة الوحــدات ذاklــا بطرXقــة بالفــصو �ف��اضــية غ/ــ� امل��امنــة، و�علمــت 

لفــصو �ف��اضـية املدمجــة، امــا اBYموعـة التجرWXيــة الثالثـة الوحــدات ذاklــا بطرXقـة بال
'سRا باستخدام الطرXقة التقليدية  .راBYموعة الرا¥عة الضابطة فقد تم تد

ـــية  -5 ـــة، غ/ــــــ� امل��امنــــــة، (لتـــــم تــــــصميم املـــــادة التعليميــــــة بطرXقــــــة الفـــــصو �ف��اضـــ امل��امنــ
 . لتصميم التعليم(ADDIE) من خالل نموذج) املدمجة

'س املــادة التعل -6 يميـــة مباشــرة تــم تطبيـــق �ختبــار البعــدي، ومقيـــاس ر¥عــد �نkÞــاء مـــن تــد
ـــات اBYموعــــات الــــضابطة  ��يح إجابـ Aعــــة، ثــــم تــــم تــــ رمتعــــة الــــتعلم عrــــ
 اBYموعــــات 4

 اختبار التحـصيل وتـم أيـضا تطبيـق مقيـاس متعـة الـتعلم ومـن ثـم القيـام rية عWXوالتجر


 ا�Cاسوب واجراء املعاBCات ¢حصائيةrا عRاملناسبةبجدولة النتائج وادخال . 

اسة  :رمتغ��ات الد

Aعة مستوXات �+ :املتغ�� املستقل 'س، ولRا أ رطرXقة التد لالفصو �ف��اضية امل��امنة، الفصو : ر ل
 .ل�ف��اضية غ/� امل��امنة، الفصو املدمجة، �عتيادية

 : املتغ��ات التا|عة

 التحصيل ,+ مادة 4حياء-1

 متعة التعلم -2

 :املعا<=ة dحصائية

Xـــة، واســتخدام تحليـــل التبــاين 4حـــادي    ر     تــم حـــساب املتوســطات ا�Cـــسابية و�نحرافــات املعيا
اسة نات البعدية لإلجابة عن سؤا�+ الد رواختبار شافيھ للمقا  .ر

 :نتائج البحث ومناقشaqا

ق ذات داللـــة إحــصائية عنــد مـــستو :لعــرض النتــائج ومناقــشaqا للـــسؤال *و ى �ــل توجــد فــر و
ـــزار ) (α≤0.05الداللــــة ـــات الــــصف العاشــــر 4سا3ــــ12 ,ــــ+ مــــادة 4حيــــاء ,ــــ+ لــــواء املـ ,ــــ+ تحــــصيل طالبـ

'س  راBCنــــوAي �عــــز الســــ��اتيجية التــــد لالفــــصو �ف��اضــــية امل��امنــــة، الفــــصو �ف��اضــــية غ/ــــ� (ى ل
 ؟ )لامل��امنة، الفصو �ف��اضية املدمجة، �عتيادية

Xــة ألداء أفــراد تــم حــساب املتوســطات اC لإلجابــة عــن �ــذا الــسؤال       ر�ــسابية و�نحرافــات املعيا
'س، كمـا �ـو مبـ/ن  �ختبـار التحـصيr+ البعـدي وفقـا لطرXقـة التـد 
Aعـة عrـ اسـة 4 رمجموعات الد ر ر

 ):7(ل,+ اBCدو 
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  )7(لجدو 
�ختبــــــــار  
ـــ ـــة عrـــــ Aعـــــ اســــــــة 4 ـــــــات الد ــــــة ألداء مجموعـ Xــ ـــــات املعيا ــ ـــــسابية و�نحرافـ ـــــطات ا�Cـــ ر املتوســـ ر ر

'سالتحصيr+ البعدي  ر وفقا لطرXقة التد
'س  ي�نحراف املعيار املتوسط ا�CساAي العدد رطرXقة التد

 2.69 13.12 15 امل��امنة

 2.55 13.00 20 غ/� امل��امنة

 3.46 16.40 17 املدمجة

�عتيادية 2.90 8.56 16 

اســة 4) 7(ل         يظRــر مـــن اBCــدو  ق ظا�رXـــة ,ـــ+ متوســط أداء مجموعـــات الد روجـــود فــر رAعـــة عrـــ
 و
ق ذات داللة  'س، وملعرفة ما إذا zانت �ذه الفر و�ختبار التحصيr+ البعدي وفقا ملتغ/� طرXقة التد ر

) 8(لفقـد تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين 4حـادي، واBCـدو ) α =0.05(ىإحـصائية عنـد مـستو الداللـة 
 .يو¦| نتائج �ذا التحليل

  ) 8(لجدو

�ختبـار التحـصيr+ نتائج تحليل التباين 4حادي بـ/ن متو 
سـطات أداء طالبـات الـصف العاشـر عrـ
'س ,+ القياس البعدي رتبعا لطرXقة التد

ً
 

 مصدر التباين
مجموع 
 املرAعات

جة  رد
 ا�CرXة

متوسط 
 املرAعات

 الداللة )ف(قيمة

�س��اتيجية 161.311 3 483.933 

 8.333 64 533.302 ا�Cطأ

+r68 12046.000 الك  

  67 1017.235 كr+ امل��|ال

19.358 .000 

ــــــة) 8(ليالحـــــــظ مــــــــن اBCـــــــدو  ـــــستو الداللــ ــــــد مــ ق ذات داللــــــــة إحـــــــصائية عنــ ىوجــــــــود فـــــــر  و
(α≤0.05) ـــ+ مـــادة 4حيـــاء, +rختبـــار التحـــصي� 
 بـــ/ن متوســـطات أداء طالبـــات الـــصف العاشـــر عrـــ

'س ,ـــــ+ القيـــــاس البعـــــدي، حيـــــث zانـــــت قيمـــــة  ر�عـــــز لطرXقـــــة التـــــد عنـــــد ) 19.358(ا�YـــــسوØة ) ف(ى
 ).0.00(ىتو الداللة مس

ق تــم اســتخدام اختبـــار  Aعـــة �عــود تلــك الفـــر ق وألي مــن الطــر 4 ووملعرفــة اتجــاه الفـــر رو ق
نات البعدية واBCدو لشافيھ للمقا  :يب/ن ذلك) 9(ر

ق بـــ/ن متوســــطات أداء طالبــــات ) 9(لجـــدو نــــات البعديـــة التجــــاه الفــــر ونتــــائج اختبـــار شــــافيھ للمقا ر
�ختبار التحصي 
rس ,+ القياس البعديالصف العاشر ع'  رr+ ,+ مادة 4حياء تبعا لطرXقة التد
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  )9(لجدو 

ـــات الـــــصف العاشـــــر ,ـــــ+  نـــــات البعديـــــة بـــــ/ن متوســـــطات عالمـــــات طالبــ ر نتـــــائج اختبـــــار شـــــافيھ للمقا

 اختبار التحصيل البعديrعة عA  راBYموعات 4

  دية�عتيا املدمجة غ/� امل��امنة  امل��امنة  املتوسط   ا�CساAي  الطرXقة

 *4.56 -*3.28 0.12 __ 13.12 امل��امنة

 *4.44 -*3.40 __  13.00 غ/� امل��امنة

 *7.84 __   16.40 املدمجة

�عتيادية 8.56    __ 

 ذات داللة إحصائية* 

 :النتائج 4تية) 9(ليالحظ من اBCدو

 - 
ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــ/ن متوســـــط عالمــــات طالبـــــات الـــــصف العاشـــــر 4سا3ـــــ12 عrـــــ وجــــود فـــــر
ً

 و
ــــة الثالثــــــة  ـــات التجرWXيــ ــــل مــــــن اBYموعـــ ـــــ+ مــــــادة 4حيــــــاء بــــــ/ن zــ ,ـ �ختبــــــار التحــــــصيr+ البعــــــدي 

لالفصو امل��امنة، الفصو غ/� امل��امنـة، الفـصو املدمجـة( ل مـن جRـة واBYموعـة الـضابطة ) ل
، لــــــصاC| اBYموعــــــات التجرWXيــــــة الثالثــــــة ) �عتياديــــــة( لالفــــــصو امل��امنــــــة، (ىمــــــن جRــــــة أخــــــر

 ). ل�امنة، الفصو املدمجةلالفصو غ/� امل�
'س باستخدام الفصو �ف��اضية امل��امنة واغ/� امل��امنة  ل       وقد Òعز السWب ,+ جود أثر للتد رى
واملدمجـة ,ـ+ تنميــة التحـصيل لــدى طالبـات الــصف العاشـر 4سا3ــ12 ,ـ+ مــادة 4حيـاء ,ــ+ لـواء املــزار 

ت ال�1 تم تقديمRا kæذه �س��اتيجيات، وأك§� اBCنوAي إ�
 أن الطالبات أصبحن أك§� تقبال للمعلوما
ىســـرعة ,ــــ+ ا�Cــــصو عrـــ
 تلــــك املعلومــــات، و�حتفــــاظ kæـــا وتــــذكر�ا، كمــــا قــــد Òعـــز ذلــــك إ�ــــ
 تــــوفر  ل
ØطRـا  
 املعلومات وتنظيمRـا ¥ـش]ل �ـ�يح، وrصو ع�Cن اRرالتغذية الراجعة السر'عة مما ي�يح ل ل

عـــة ,ــ+ عمليــة الـــتعلم وتوظيــف تقنيــات الـــتعلم رمــع ¥عــضRا، كمـــا قــد يرجــع إ�ـــ
 شــعو الطالبــات باملت
'س  .را�Cديثة ,+ عملية التد

 -  
ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــ/ن متوســـــط عالمــــات طالبـــــات الـــــصف العاشـــــر 4سا3ـــــ12 عrـــــ وجــــود فـــــر
ً

و
ــــة التجرWXيــــــة الثالثــــــة  ــــ/ن اBYموعــ ـــاء بــ ,ــــــ+ مــــــادة 4حيـــ لالفــــــصو (�ختبــــــار التحــــــصيr+ البعــــــدي 

لالفــصو امل��امنـة، الفـصو غ/ــ� امل��امنـة(ن مـن جRــة واBYموعتـان التجرXب�تـا) املدمجـة مــن ) ل
، لصاC| اBYموعة التجرWXية الثالثة   ).لالفصو املدمجة(ىجRة أخر

نة باس��اتيجي�1  'س باستخدام الفصو املدمجة مقا ر و'عز أفضلية اس��اتيجية التد لر ى
والـــسر'عة للطالبـــات، لالفـــصو امل��امنـــة وغ/ـــ� امل��امنـــة، إ�ـــ
 أkµـــا ت�ـــيح للطالبـــات التغذيـــة الراجعـــة 

باإلضــافة إ�ــ
 إم]انيــة التواصــل مباشـــرة مــع املعلمــة، وطــرح 4ســـئلة وطلــب إعــادة التوضــيح ¥ـــش]ل 
لآ�ـي، أي تــوفر ¢م]انيــة لطــرح الطالبــة للــسؤال وا�Cــصو عrــ
 ¢جابــة عنــھ ,ــ+ نفــس الوقــت، وفــتح 

لية الفصو املدمجة يمكن كما انھ ,+ اس��اتيج. مجال ا�Cوار واملناقشة مع املعلمة وطلب التوضيح

 سلبيات zل م�kاrامل��امنة والتغلب ع �ل�فادة من مزايا zل من الفصو امل��امنة والفصو غ/  . ل



أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة والمدمجة 
ة في تنمية التحصيل ومتعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر األساسي في ماد

 األحياء في لواء المزار الجنوبي

 منى رياض االبراهيم/ أ     
  حسن علي احمد بني دومي/د.أ
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 -  
ق دالــة إحـصائيا بـ/ن متوســط عالمـات طالبـات الــصف العاشـر 4سا3ـ12 عrــ عـدم وجـود فـر
ً

و
�ختبار التحصيr+ البعدي ,+ مادة 4حياء ب/ن اBYموعة التجرWXية 4 
) لالفصو امل��امنـة(و�

ـــة(واBYموعـــــة التجرWXيـــــة الثانيــــــة  ىوقـــــد Òعـــــز ذلــــــك ان ل]ـــــل م�kمـــــا لــــــھ ) لالفـــــصو غ/ـــــ� امل��امنـــ
ليمكــن القــو بــأن الفــصو �ف��اضــية امل��امنــة تحقــق ا�Cــصائص ايجابيــات وســلبيات حيــث  ل

ة ¢لك��ونيـة ا: التالية رإم]انية مشاركة ا�Yتو وملفـات املعلـم، وتـوف/� الـسبو لتفاعليـة ال�ـ1 ى
دشــة النــصية ال�ــ1 ت�ــيح الفاعــل باســـتخدام  رت�ــيح للمعلمــ/ن والطــالب الكتابــة أو الرســم، والد
فـــو أو الRـــاتف مـــع أســـتاذ املقـــر  دشـــة الـــصوتية للتحـــدث ع°ـــ� امليكر رال]لمـــات والرمـــو والد و نز ر
ـــتطالعات الطـــــالب، وكـــــذلك مـــــشاركة ســـــطح املكتـــــب ومـــــشاركة  ة اســ روالطـــــالب �خـــــرXن، وإدا

ـــا، التطب ـــادل امللفــــــات وحفظRــــــا أو طباعkÞـــ ــــة تبـــ ــــم إم]انيــ ـــ/ن ومــــــن ثــ يقـــــات وامللفــــــات مــــــع املتعلمـــ
Xة ¥عضRم البعض،  س/ن ر ؤباإلضافة إ�
 استخدام zام/�ات الوXب بحيث يمكن للطالب واملد ر
ات ا�Cديثــة يمكــن للطــالب  ا3ــ12 الســتخدامRا الحقــا، و,ــ+ ¢صــدا شـفة جلــسة الفــصل الد روأ ر ر

ً

شــفةجلـس) تحميـل(أيـضا ت�Üيـل  س �ف��اضـية غ/ـ� امل��امنـة تــوفر , رات الفـصل املؤ وأمـا  الـدر
لzإم]انيـــة الوصـــو والتغلـــب عrـــ
 الـــصعوØات اBCغرافيـــة : العديـــد مـــن وســـائل الراحـــة للطـــالب

اسية وفق جـداولRم ال�Öـصية  نة، مما Òسمح للطالب بحضو ا�Cصص الد رواملر ر -Acosta)و
Tello, 2015) , امل��امنـ �Xن عrــ
 املـشاركة ب�ــشاط ,ــ+ ,ــ+ ب�ئـة الــتعلم غ/ــ رة، ي]ــو الطـالب قــاد ن

ـــزمالء،  ـــل مـــــع أقـــــراkµم، وتقـــــديم مالحظـــــات الــ �علمRـــــم ا�Cـــــاص، كمـــــا يمـــــنحRم الفرصـــــة للتفاعــ
ّ

ــا   الـــرغم مــــن 
عrـــ. )Hrastinsk , 2008(والتفك/ـــ� ,ـــ+ أ�ـــدافRم التعليميـــة ال�Öـــصية ونتائجRـ
X ب، إ�ـ
 أنـھ ال يخلـو مـن الـسلبيات رفاعلية الواقع �ف��ا·12 وأ�ميتـھ ,ـ+ مجـال التعلـيم والتـد

محدوديــة اســتخدام الواقــع : ال�ــ1 �عيــق مــن عمليــة اســتخدامھ ومــن �ــذه العيــوب والــسلبيات
تفـاع سـعر ت]لفـة  ر�ف��ا·12 ن�يجة للت]اليف املبدئية البا�ظة عنـد شـراء 4جRـزة املطلوØـة وا

لواقع �ف��ا·12 الذي ال إنتاج ال°�امج �ف��اضية، محدودية تأث/� ا�Cواس ا�Cمس ,+ نظام ا
زيتجــاو ,ــ+ اســتخدامھ إال حاســـة الــسمع والبــصر واللمــس، �ســـتخدام املفــرط ل°ــ�امج الواقـــع 

1gالسل +ßه الص��ف��ا·12 وأمام أجRزة ا�Cاسوب، لھ تأث/. 
ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو :عــــرض نتــــائج الــــسؤال الثــــاTي ومناقــــشaqا ى �ــــل توجــــد فــــر و

س لـواء  ,ـ+ م) (α≤0.05الداللة رتعـة الـتعلم طالبـات الـصف العاشـر 4سا3ـ12 ,ـ+ مـادة 4حيـاء ,ـ+ مـدا
'س  راملـزار اBCنـوAي �عـز السـ��اتيجية التـد لالفـصو �ف��اضـية امل��امنـة، الفـصو �ف��اضـية غ/ـ� (ى ل

 ؟ )لامل��امنة، الفصو �ف��اضية املدمجة، �عتيادية

 :يب/ن ذلك) 10(ل واBCدو،ين 4حاديلإلجابة عن �ذا السؤال تم استخدام تحليل التبا
  ) 10(لجدو 

Aعــــة ,ــــ+ متعــــة الـــــتعلم  اســــة 4 Xــــة ألداء مجموعــــات الد راملتوســــطات ا�Cــــسابية و�نحرافــــات املعيا ر ر
'س  رالبعدي وفقا الس��اتيجية التد

'س  ي�نحراف املعيار املتوسط ا�CساAي العدد رطرXقة التد

 15. 3.67 15 امل��امنة

 66. 3.59 20 غ/� امل��امنة

 33. 3.57 17 املدمجة

�عتيادية 16. 2.40 16 
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اسـة لـدى طالبـات ) 10(ليالحظ من اBCدو  ق ظا�رXـة بـ/ن متوسـطات أداء مجموعـات الد روجود فـر و
ق تـم اسـتخدام  'س ,ـ+ القيـاس البعـدي وملعرفـة داللـة تلـك الفـر والصف العاشـر �عـز لطرXقـة التـد ر ى

ق عrــــ
 لفحــــص  التبــــاين 4حــــادي 'س كمــــا �ــــو ,ــــ+ والفــــر رمقيــــاس متعــــة الــــتعلم تبعــــا لطرXقــــة التــــد
 ):11(لاBCدو

  )11(لجدو

ق ,ــ+ متعــة الـــتعلم لــدى طالبــات الـــصف العاشــر تبعـــا   نتــائج تحليــل التبـــاين 4حــادي لداللــة الفـــر
ً

و
'س ,+ القياس البعدي  رلطرXقة التد

 مصدر التباين
مجموع 
 املرAعات

جة ا�CرXة  لةالدال )ف(قيمة متوسط املرAعات رد

�س��اتيجية 5.957 3 17.870 

 169. 64 10.807 ا�Cطأ

+r68 779.130 الك  

  67 28.677 الكr+ امل��|

35.278 .000 

ق ) 11(ليالحــــظ مــــن اBCــــدو  ى,ــــ+ متعــــة الــــتعلم لــــدى طالبــــات الــــصف العاشــــر �عــــز ووجــــود فــــر
'س ,+ القياس البعدي، حيث zانت قيمة   ).35.278)= (ف(رلطرXقة التد

ق تــــم اســــتخدام اختبــــار ومل Aعــــة �عــــود تلــــك الفــــر ق وألي مــــن �ســــ��اتيجيات 4 وعرفــــة اتجــــاه الفــــر رو
نات البعدية واBCدو لشافيھ للمقا  :يب/ن ذلك) 12(ر

  )12(لجدو

جــات طالبـــات الـــصف  ق بــ/ن متوســـطات د نـــات البعديــة التجـــاه الفـــر ر نتــائج اختبـــار شــافيھ للمقا ور
'س ,ــــ+ رالعاشـــر 4سا3ــــ12 ,ـــ+ متعــــة الــــتعلم ,ـــ+ مــــدا رس لــــواء املـــزار اBCنــــوAي تبعــــا الســـ��اتيجية التــــد

 القياس البعدي

 الداللة قالفر ب/ن املتوسط/ن )ب(�س��اتيجية  )أ(�س��اتيجية 

�عتيادية 000. *1.2667 

 امل��امنة 960. 0767. غ/� م��امنة

 932. 0961. املدمجة

 000. *1.1900- غ/� م��امنة
�عتيادية 

 000. *1.1706- املدمجة

 999. 0194. املدمجة غ/� م��امنة

 :النتائج âتية) 12(ليالحظ من اBCدو
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ق دالــــة إحــــصائيا بــــ/ن متوســــطات أداء طالبــــات الــــصف العاشــــر 4سا3ــــ12 عrــــ وجــــود فــــر
ً

و
لالفــصو امل��امنــة، الفــصو غ/ــ� (مقيــاس متعــة الــتعلم بــ/ن zــل مــن اBYموعــات التجرWXيــة الثالثــة  ل

�عتياديــة(مــن جRــة واBYموعـــة الــضابطة ) ل��امنــة، الفــصو املدمجـــةامل ( |Cلـــصا ، ىمـــن جRــة أخــر
لالفصو امل��امنة، الفصو غ/� امل��امنة، الفصو املدمجة(اBYموعات التجرWXية الثالثة  ل  ). ل

 �'س باستخدام الفصو �ف��اضية امل��امنة وغ/ لو�ش/� �ذه الن�يجة إ�
 وجود أثر للتد ر
وXمكن تفس/� الـسWب ,ـ+ . 4سا123نة واملدمجة ,+ متعة التعلم لدى طالبات الصف العاشر امل��ام

ســــت  رتحــــسن مــــستو الــــشعو بمتعــــة الــــتعلم لــــدى طالبــــات اBYموعــــات التجرWXيــــة الــــثالث ال�ــــ1 د ر ى
نة بطالبـات اBYموعـة  رباستخدام الفصو امل��امنة والفصو غ/� امل��امنة والفصو املدمجة مقا ل ل ل

سن بالطرXقة �عتيادية إ�
 أنالضابطة و   :راللوا�ي د

ـــام مـــــن البـــــاحث/ن  التعلــــيم ¢لك��و�ـــــي يمتــــاز  ¥عـــــدد مــــن املزايـــــا ال�ـــــ1 تجعلــــھ موضـــــع ا�تمـ

 توف/� ب�ئة تفاعلية ب/ن املعلم واملتعلم : زواملRتم/ن بالشأن التعلي�1، ومن أبر �ذه املزاياrتھ ع رقد

mعتمــد علÒ 1ســتخدام ,ــ+ أي وقــت وم]ــان، مـن خــالل الوســائط والتقنيــات ال�ـ�نــة وقابليـة  وkــا، واملر
حيث ال Òش��ط أن يتواجد املعلم والطالـب ,ـ+ الوقـت أو ,ـ+ امل]ـان نفـسھ، كمـا أنـھ يحفـز عrـ
 فكـرة 

ّ ّ

مــن، وأيــا zــان عمــره، وســRولة  زاســتدامة التعلــيم، إذ إن املــتعلم يمكنــھ �ســتفادة مــن التعلــيم بــأي 
ّ

واقـــع ¢لك��ونيــة عــن طرXــق الـــشبكة العامليــة للمعلومــات، وإم]انيـــة تحــديث ال°ــ�امج التعليميــة وامل
، ( قياس مخرجات التعلم باالستعانة بوسائل تقوXم مختلفة  ).2019ي4حمر

ـــة ب ـــية بأنواعRـــــا عـــــن غ/��ــــا مـــــن الفـــــصو التقليديــ ل     وتتم/ــــ� الفـــــصو �ف��اضــ خاصـــــية ل
ة والـــــصو ـــراك املعلـــــم والطلبــــة ,ـــــ+ ، وترا�Cــــوار املباشـــــر عــــن طرXـــــق الكتابــــة، واســـــتخدام الــــصو إشـ

سال امللفات وتبادلRا مباشرة ب/ن املعلم والطالب إم]انية توجيھ ، ورالتطبيقات وال°�امج، وإم]انية ا
فو جRاز  أيھ، ع°� ميكر ن�سئلة املكتوØة والتصوXت علkmا، فالطالب Òستطيع أن يتواصل وXبدي  و ر

جـھ مـن الفـصل �ف��ا·ـ12 امل�ـ�امن، لإتاحة الفرصة لـدخو الطالـو، الكمبيوتر ا�Cاص بھ  وب وخر

 متا¥عة �شاطات الطلبة، مجتمع/ن  ،كما باستطاعتھ الطباعة وا�Cديث م�ð شاءrة املعلم ع روقد

,ــــ+ نفــــس الوقــــت ض تقديميــــة، وإم]انيــــة عــــرض أفــــالم �عليميــــةو، أو متفــــرق/ن   ،وفرصــــة تقــــديم عــــر
وتــوف/�  ،رXقــة غ/ـ� تزامنيــة ,ـ+ وقــت آخـر�ـBÝيل ا�Yاضـرة الكتابيــة والـصوتية، إلعــادة متا¥عkÞـا بطو

ـــتعلم ـــ+ بـــــ/ن املعلـــــم واملــ ــة لتقـــــسم الطلبــــة إ�ـــــ
 عـــــدد مـــــن  ،zافــــة وســـــائل التفاعـــــل الßـ وإتاحــــة الفرصـــ
kæم حـــاال و,ـــ+  ة؛ لعمـــل تجـــا اBYموعـــات الـــصغ/�ة يتفاعـــل فkmـــا الطلبـــة مـــن خـــالل الـــصوت والـــصو

ً
ر ر

ـــائج املتعلقــــ ك اBCميـــــع لتحليــــل النتــ ـــث ي�ــــشا دغلgـــــ1، ( ة بإحـــــدى اBYموعــــات را�Cــــصة نفــــسRا، بحيــ
ه، 2010 ه وعطا ر؛ ك�سا    . )2011ر

ه  ركمــا الفــصو املدمجــة والفــصو امل��امنــة والفــصو غ/ــ� امل��امنــة �ــشعر املــتعلم بــدو ل ل ل
Xـة، والوجدانيـة، دو تـأث/� واحـدة  
 اBCوانـب املعرفيـة، واملRاrركز عXم ,+ العملية التعليمية، وRنامل ر

وعrـــ
 4خـــر وXحـــافظ عrـــ
 الـــر ابط بـــ/ن الطالـــب واملعلـــم، كمـــا أنـــھ يتغلـــب عrـــ
 العزلـــة �جتماعيـــة ى
 . وامللل الذي ي�سرب إ�
 الطالب ن�يجة استخدام التعلم ¢لك��و�ي

ق دالــة إحــصائيا بــ/ن متوســطات أداء طالبــات الــصف العاشــر 4سا3ــ12  عــدم وجــود فــر
ً

و
لامل��امنــــة، الفــــصو غ/ــــ� لالفــــصو (عrــــ
 مقيــــاس متعــــة الــــتعلم بــــ/ن اBYموعــــات التجرWXيــــة الــــثالث 

لوقــد Òعـز الـسWب أن الفـصو �ف��اضــية امل��امنـة، وغ/ـ� امل��امنــة، ). لامل��امنـة، الفـصو املدمجـة ى
، والفيـديو، والـصوت، والرسـوم،  جـة لتوظيفRـا الـصو رواملدمجة zانت ممتعـة للطالبـات بـنفس الد ر

ق الفرديــة و�عتمــد ¥ــش]ل كب/ــ� عrــ
 �ــشاط ا رملــتعلم، وتجعلــھ محــو العمليــة وو4لــوان، وترا³ــ+ الفــر
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ه وأحاس�ـسھ وXجعلـھ يتفاعـل  رالتعليمية بما يؤثر ¥ش]ل وا¦ـ| ,ـ+ وجـدان املـتعلم وXـؤثر عrـ
 شـعو

 طرXقة تفك/�ه rؤثر عXة ,+ تحصيلھ للعلوم، وXشاط وحيو� �¥عقلھ وقلبھ مع التعليم، وXجعلھ أك§


 سلوكياتھ وتrبت]ار بما ينعكس ع� ).2014عمر، (وجRاتھ العلمية وXدفعھ إ�
 ¢بداع و

 :التوصيات

1-  �kïXم عrـ
 اسـتخدام الفـصو �ف��اضـية امل��امنـة وغ/ـ ة �BÖيع معل�1 العلوم وتد لضر ر ور
'س ¥ش]ل عام والفصو املدمجة ¥ش]ل خاص لامل��امنة واملدمجة ,+ عملية التد  .ر

اســة مــشاkæة ملعرفــة أثــر اســـتخدام الفــصو �ف��اضــية امل��امنــة وغ -2 لإجــراء د /ــ� امل��امنـــة ر
واملدمجة ,+ تنمية التحصيل ومتعة التعلم وعمليات العلم عrـ
 صـفوف ومراحـل �عليميـة 

يأخر ومتغ/�ات أخر مثل التفك/� العل�1 والتفك/� الناقد والتفك/� البصر و�تجا�ات ى  .ى
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 :املراجع

 :املراجع العرkية: أوال

'س الكيميــاء عrــ
 التحــصيل أثــر ا). 2011(أحمـد، آمــال دمحم محمــود  رسـتخدام الــتعلم املــدمج ,ــ+ تـد
 ،مجلــة ال��بيــة العلميــة. و�تجــاه نحــوه وØقــاء أثــر الــتعلم لــدى طــالب املرحلــة الثانوXــة

(1)14 ،222-173 . 

:  القــــا�رة.يعلـــم الــــنفس ال��بـــو). 2010. (أبـــو حطــــب، فـــؤاد عبــــد اللطيـــف وصــــادق، آمـــال 4حمــــد
  .املكتبة z4اديمية

دن �ـ� �ختبـار الـدو��). 2016(لة، دمحم أبو غز  للرBاضـيات  Pisa رقراءة تحليلية ب�تائج مـشاركة *
Xخ .2015والعلــوم والقرائيــة للعــام   : مــن املوقــع2021ز تمــو 18ر تــم اســ��جاعھ بتــا

https://jo24.net/article/202487 

ــــماعيل، مجــــــد ــــاء دمحم الRــــــادي وإســ ).                                                                                       2017(ي إبــــــرا�يم أمــــــ/ن، �ــــــ�اتة عبــــــد هللا وعبــــــد العظــــــيم، مليــ
ات إنتــــاج الرســــوم لأثــــر اســــتخدام الفــــصو �ف��اضــــية عrــــ
 تنميــــة اBCانــــب 4 ردا�ــــي ملRــــا

مجلــــة Mليـــة ال��بيــــة . املتحركـــة ,ــــ+ ضـــوء معــــاي/� اBCـــودة لــــدى طـــالب تكنولوجيــــا التعلـــيم
Bق  .179-123, ) 94(مصر، -زبالزقا

ــــدى  ، �ــ ــــر ــــتخدام عناصـــــر �ستقــــــصاء العل�ــــــ- �ــــــ� *Tــــــشطة ). 2015(ي4حمـــــد، نظــــــال و4حمــ اســ
ــــــــط ــــــة للـــــــــصف *و املتوسـ Xخ. لاملعمليـــ ـــــا ــــــــ��جاعھ بتــــ ـــم اسـ ـــــــن املوقـــــــــع2022/1/2: رتـــــــ :  مــ

handle/xmlui/ps.edu.up.edspac://http/123456789/123  

، أحمـــد بـــن ســـعيد  اســـة لتجرØـــة: لالفـــصو �ف��اضـــية بـــ/ن النظرXـــة والتطبيـــق). 2019(ي4حمـــر  رد
ســــة �ف��اضـــية الــــسعودية اســـة لتجرØــــة املد رد اســــات  .ر را�=لـــة العرkيــــة لــــآلداب والد

 .338-311، )6(، املؤسسة العرØية لل��بية والعلوم وâداب، Tdسانية

دنيــة عrــ
 تحــصيل ). 2005(بـ1 دومــي، حــسن  س الثانوXــة 4 رأثــر تجرØـة الــتعلم ¢لك��و�ــي ,ــ+ املـدا ر
تكنولوجيــــا التعلــــيم -املــــؤتمر العل�ــــ1 العاشــــر. الطلبــــة املباشــــر واملؤجــــل ,ــــ+ مــــادة الف/�يــــاء

-417, ، اBCمعيــــة املــــصرXة لتكنولوجيــــا التعلــــيم¢لك��و�ــــي ومتطلبــــات اBCــــودة الــــشاملة
440. 

ضــــوان  طــــة املفــــا�يم ,ــــ+ تحــــصيل طلبــــة الــــصف ). 2001(راBCـــراح،  رأثــــر اســــتخدام اســــ��اتيجية خا
ة، . رالتاســع 4سا3ــ12 للمفــا�يم ,ــ+ مقــر العلــوم البيولوجيــة رســالة ماجــست/� غ/ــ� م�ــشو ر

دن Øد، 4 رجامعة ال/�موك، إ  .ر

ة الـــــتعلم ). 2008(ا�Cليفـــــة، �نـــــد  عـــــرض : ال�Öـــــصية�ـــــ
 ب�ئـــــات الـــــتعلم إ ¢لك��و�ـــــيرمـــــن نظـــــم إدا
Xب امل�ـ1 والفـ1وتحليل الرXـاض، اململكـة العرØيـة . ر، املؤتمر التق1 السعودي الرا¥ع للتـد

 .السعودية

أثــر اســـتخدام بQئـــة �علــم اف��اضـــية �ـــ� �علــيم العلـــوم �ـــ� تحـــصيل ). 2008(خالــد، جميلـــة شـــرXف 
س وMالــة الغـوث الدوليــة �ــ� محافظـة ســالة ر. نــابلس رطلبـة الــسادس *سا/ــ.- �ـ� مــدا

ة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسط/ن   .رماجست/� غ/� م�شو
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ـــة  ـــــيم). 2003(خمـــــــ�س، دمحم عطيــــ ــــا�رة. رتطـــــــو تكنولوجيـــــــا التعلــ دار قبـــــــاء للطباعـــــــة وال�ـــــــشر : القـــ
'ع   .زوالتو

ــا  كيــــف تكـــو معلمـــا عWــــ� dن��نـــت). 2010(دغلgـــ1، جوليـ
ً

جامعـــة امللــــك : الطبعـــة 4و�ــــ
، الرXـــاض. ن
 .سعود

ق، فاطمة  
 معتقدات الكفاءة الذاتية و4داء ). 2009(مصطفى دمحم زرrاضية ع�لأثر الفصو �ف�
'ــ12ô ملعل�ــ1 العلــوم قبــل ا�Cدمــة ، جامعــة عــ/ن اBCمعيــة املــصرXة للقــراءة واملعرفــة. رالتد

 .257-212،)90(شمس، مصر، 

، إســـماعيل  لØيـــع، �ـــادي وغـــو ه ,ـــ+ حـــل مـــشاzل الطلبـــة). 2006(ر دار : ردن4. راملرشـــد الفاعـــل ودو
 .عالم الثقافة

اشد   ð23اضية ال��امنيـة ,ـ+ تحـصيل طـالب ). 2012(رالز�را�ي، مو�لفاعلية استخدام الفصو �ف�
الـصف الثالـث الثـانو ملـادة الكيميـاء أنموذجـا
ً

ة، اBCامعــة . ي رسـالة ماجـست/� غ/ـ� م�ـشو ر
ة  .ر¢سالمية باملدينة، املدينة املنو

+ßا مــصل 'س �قتــصاد امل�Ü�ــ+ ). 2015 (رالـسيد، نÆــð يوســف وعrــ+، نــو راســ��اتيجية مق��حــة ,ــ+ تــد
لتنمية عمليات العلم وكفاءة الذات املدركة وتحقيق متعة التعلم لدى تلميذات املرحلة 

اسات ترØوXة اجتما³+. ¢عدادية   .153-210، 21(4) رد

ت الطــالب فاعليــة اســتخدام ا�Cــرائط املفا�يميــة عrــ
 تحــصيل واتجا�ــا). 1998(لــشRرا�ي، عــامر ا
- 3،(2)12العلوم ال��بوXة، :مجلة جامعة امللك عبد العزXز. نحو �حياء باملرحلة الثانوXة

57. 

'س مقـــر طـــر ). 2012(الـــشRرا�ي، ناصـــر بـــن عبـــد هللا  قأثـــر اســـتخدام الفـــصو �ف��اضـــية ,ـــ+ تـــد رل ر
 ، ــــــر ـــــة أم القـــ ــــــالب جامعــــ ــــسار العلـــــــــوم لطـــ 'س مـــــ ىتـــــــــد ـــــةر ـــــــر، مجلـــــــــة ال��بيــــ �ــ ز، جامعـــــــــة 4

2)147(،349 -375. 

ـــــود مــــــصطفى عطيـــــــة  ـــاC|، محمــ ـــة 4نمــــــاط ا�Yتلفـــــــة للتفاعــــــل ضـــــــمن الفـــــــصو ). 2015(صـــ لفاعليــــ
ات التفك/ــ� الرXا·ــ12 وامليــل نحــو الــتعلم الرXا·ــ12 لــدى طــالب  ر�ف��اضــية ,ــ+ تنميــة مRــا

اسات ,+ التعليم اBCام�+. الثانوXة العامة  .489-473،) 31(مصر، - رمجلة د

، عفت  دن، عمان. ر'س الفعالالتد. )2008(يالطنطاو 'ع: ر4  .زدار املس/�ة لل�شر والتو

ــــم دمحم، إبــــــرا�يم عمــــــر  �نفوجرافيــــــك ,ــــــ+ ). 2014(عاصــ 
ـــ ـــة قائمــــــة عrـــ فعاليــــــة اســــــ��اتيجية مق��حـــ
ات التفك/� البصر و�ستمتاع بتعلم العلوم لدى  ياك�ساب املفا�يم العلمية وتنمية مRا ر

ـــدا�ي،  ، اBCمعيـــــة املـــــصرXة لل��بيـــــة بيـــــة العلميـــــةمجلـــــة ال��تالميـــــذ الـــــصف ا�Cـــــامس �بتــ
 .207-268، )4(19العلمية، اBYلد 

ات واملقــاي�س ال��بوXــة والنفــسية). 2006. (عــالم، صــالح الــدين محمــود دن. ر�ختبــا دار : َّ، عمــانر4
'ع  .زالفكر لل�شر والتو
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س لنمــــوذج مق�ــــ�ح لتــــصميم وتفعيــــل الفــــصو �ف��اضــــية). 2013(عمــــار، حنــــان دمحم الــــسيد  ر بمــــدا
ة، zليـــة ال��بيــــة . التعلـــيم 4سا3ـــ12 ,ـــ+ ضــــوء معـــاي/� اBCـــودة اه غ/ـــ� م�ـــشو رســـالة دكتــــو ر ر

 . النوعية، جامعة ب�kا، مصر

ــــو جرافيـــــك ,ـــــ+ ). 2014(عمـــــر، عاصـــــم دمحم إبـــــرا�يم  �نفـ 
ــــ��اتيجية مق��حـــــة قائمـــــة عrـــــ فعاليـــــة اسـ
ات التفك/� البصر و�ستمت ياك�ساب املفا�يم العلمية وتنمية مRا اع بتعلم العلوم لدى ر

ـــدا�ي ـــة. تالميـــــذ الـــــصف ا�Cـــــامس �بتــ ، اBCمعيـــــة املـــــصرXة لل��بيـــــة مجلـــــة ال��بيـــــة العلميــ
 .207-268، )4(19العلمية، 

'س العلــــوم لتنميـــة التفك/ـــ� البــــصر ). 2020(عيـــد، ســـماح  ياســـتخدام ا�Yطــــات التعليميـــة ,ـــ+ تـــد ر
 23-43. ،صرXة لل��بيـة العلميـةاBYلـة املــ. ومتعـة الـتعلم لـدى تالميــذ املرحلـة �بتدائيـة

,(4)1    

ه، عبــــــد هللا بــــــن إ´ــــــ�اق  ــــن دمحم وعطــــــا ة، إحــــــسان بــ رك�ــــــسا اBCــــــودة ال]املــــــة ,ــــــ+ التعلــــــيم ). 2011(ر
 .ىجامعة أم القر: الطبعة 4و�
، مكة. ¢لك��و�ي

ـــام�+ املــــصر). 2008(مر3ــــð2، وفــــاء حــــسن : يالتعلــــيم املــــدمج كــــصيغة �عليميــــة لتطــــوXر الــــتعلم اBCـ
ابطـة ال��بيـة ا�Cديثـة،. لمتطلبات تطبيقية ,ـ+ ضـوء خ°ـ�ات ¥عـض الـدوفلسفة و  رمجلـة 

1)3( ،1-59. 

 ð2ــــ ـــان، دار . أساســـــيات القيـــــاس والتقـــــوXم ,ـــــ+ العلـــــوم الـــــسلوكية). 2004(النkïـــــان، مو3ـ دن، عمــ ر4
'ع ق لل�شر والتو زالشر  .و

 ð23مو ،  التحـصيل �âـي ,ـ+ (vee) أثر استخدام خرائط املفـا�يم وخـرائط الـش]ل). 2011(يالنمر
. يواملؤجــل ,ــ+ مــادة 4حيــاء لــدى طالبــات الــصف الثالــث الثــانو العل�ــ1 بمدينــة الطـــائف

دن ة، جامعة مؤتة، الكرك، 4 رسالة ماجست/� غ/� م�شو  .رر
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